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คานา
สถานการณ์สาธารณภัยในปัจจุบันมีแนวโน้มเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากขึ้น มีสาเหตุ
เนื่องจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศของโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบกับ
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมไทยจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว ทาให้ประชาชนมีโอกาส
อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ความเสียหายจากสาธารณภัยทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทั้งภัยที่เกิดจาก
ธรรมชาติ เช่น วาตภัย อุทกภัย ภัยหนาว ภัยแล้ง และภัยที่เกิดจากการกระทาของมนุษย์ เช่น อัคคีภัย ภัยจาก
การคมนาคมขนส่ง อุบัติภัย และภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ภัยจากโรคระบาด เป็นต้น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และมีบทบาทภารกิจ
ในการให้ ความช่ว ยเหลื อและบรรเทาภัย ในล าดับแรกก่ อนที่ ห น่ว ยงานภายนอกจะเข้าไปให้ ค วามช่ว ยเหลื อ
ประกอบกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา 20 กาหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อานวยการท้องถิ่น และแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กาหนดให้กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งพื้นที่
(องค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาล/เมืองพัทยา) ทาหน้าที่อานวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นและเผชิญเหตุเมื่ อเกิดสาธารณภัยขึ้น โดยมีผู้อานวยการท้องถิ่น
เป็ นผู้ ควบคุมและสั่ งการเพื่อทาหน้าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลั บเข้าสู่ภ าวะปกติ
พร้อมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงถือเป็น
ภารกิจสาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการเผชิญเหตุและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภายหลังจากสถานการณ์สิ้นสุด
ลง
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยขึ้น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อม การแจ้งเตือนภัย และการดาเนินการช่วยเหลือ
ให้แก่หน่วยงาน ในระดับท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ข้างเคียง ตั้งแต่ก่อนเกิดภัย
ขณะเกิดภัย และภายหลังเกิดภัย ถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอาเภอ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ และสอดคล้องกับ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและลดความ
สูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สิน รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

(นายวิศาล จันทรศาล)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
ผู้อานวยการท้องถิ่น
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สารบัญ
หน้า
บทนา
บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 สภาพทั่วไปของ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
1.1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
1.1.2 เขตการปกครอง
1.1.3 ประชากร ศาสนา
1.1.4 การประกอบอาชีพ
1.1.5 สถานที่สาคัญ
1.1.6 สาธารณูปโภค
1.1.7 เส้นทางคมนาคม (การขนส่งทางรถยนต์ ทางบก ทางน้า ทางอากาศ)
1.18 แหล่งแม่น้าลาคลอง
1.1.9 แผนที่พื้นที่เสี่ยงภัย ของ อปท.
1.2 ประวัติการเกิดภัย
1.2.1 สถานการณ์สาธารณภัย
1.2.2 สถิติภัย
1.3 สถานการณ์/ความเสี่ยงจากสาธารณภัยฯ
1.4 ปฏิทินสาธารณภัยประจาปี
บทที่ 2 แนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
2.1 นโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ
2.3 วิสัยทัศน์
2.4 พันธกิจ
2.5 เป้าหมาย
2.6 ตัวชี้วัดความสาเร็จในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัย
2.7 ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
2.8 แหล่งที่มาและงบประมาณ

1
1
1
1
1
2
2
3
4
4
5
6
6
10
13
14
14
15
15
15
15
19

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
บทที่ 3 หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
3.1 วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
3.2 กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
3.3 บทบาท หน้าที่และแนวทางปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับ อปท
3.4 ขอบเขตสาธารณภัย
3.5 ระดับการจัดการสาธารณภัย
3.6 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

25
25
26
30
32
32
33

บทที่ 4 การปฏิบัติขณะเกิดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
4.1 แนวคิดการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
4.2 เป้าประสงค์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมให้มีการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยฯ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
(1) แนวทางปฏิบัติในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
(2) แนวทางปฏิบัติในการป้องกันและลดผลกระทบจากความเสี่ยง
(3) แนวทางปฏิบัติในการถ่ายโอนความเสี่ยง
(4) แนวทางปฏิบัติในการยอมรับความเสี่ยง
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสร้างความเป็นหุ้นส่วนในการลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย
(1) แนวทางปฏิบัติในการกาหนดให้ให้เป็นนโยบายสาคัญของท้องถิ่น
(2) แนวทางปฏิบัติในการร่วมเป็นหุ้นส่วนในการลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัยของชุมชน

36
36
37
37
37
42
42
42
43
44

บทที่ 5 การปฏิบัติขณะเกิดภัย
กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการ
5.1 แนวคิดการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
5.2 เป้าประสงค์
5.4 กลยุทธ์การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างมาตรฐานในการจัดการในภาวะฉุกเฉินอย่างมีเอกภาพ

52
52
53

54
54
54
55
55

สารบัญ (ต่อ)
(1) แนวทางปฏิบัติในการแจ้งเตือนภัยฯ
(2) แนวทางปฏิบัติในการจัดการเมื่อเกิดสาธารณภัยฯ
(3) แนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งองค์กรปฏิบัติการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
(4) แนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและ
การประกาศเขตให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
(5) แนวทางปฏิบัติในการตัดสินใจยกระดับการจัดการสาธารณภัย
(6) แนวทางการปฏิบัติในการอพยพ

55
55
56
61
62
63

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบและเครื่องมือสนับสนุนการเผชิญเหตุ
65
1) แนวทางปฏิบัติในการสื่อสารและโทรคมนาคม
66
2) แนวทางปฏิบัติในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน 67
3) แนวทางปฏิบัติในการบัญชาการเหตุการณ์
68
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างระบบและแนวปฏิบัติในการบรรเทาทุกข์
1) แนวทางปฏิบัติในการขอใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
2) แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการ
ความช่วยเหลือ
3) แนวทางในการรับบริจาค
4) แนวทางปฏิบัติในการรายงานข้อมูล
5) แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
บทที่ 6 การปฏิบัติหลังเกิดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน
6.1 แนวคิดในการฟื้นฟู
6.2 เป้าประสงค์
6.3 กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย
(1) แนวทางปฏิบัติในการจัดทามาตรฐานแบบประเมินความต้องการ
หลังเกิดสาธารณภัย
(2) แนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งระบบและกลไกในการประเมิน
ความต้องการหลังเกิดภัย

76
76
76
78
78
78

81
81
83
83
83
84
85

สารบัญ (ต่อ)
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาแนวทางบริหารจัดการด้านการฟื้นฟู
85
(1) แนวทางปฏิบัติในการฟื้นฟูด้านต่างๆ
85
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างแนวทางการฟื้นฟูที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม
88
(1) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟื้นฟูชุมชนและ
การพัฒนาศักยภาพ
88
(2) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟื้นฟูบริการด้านสุขภาพ
และบริการสังคม
88
(3) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟื้นฟูที่อยู่อาศัย
88
(4) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟื้นฟูระบบโครงสร้าง
ฟื้นฐาน
88
(5) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
89
(6) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจ 89
บทที่ 7 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัย
90
7.1 แนวคิดการส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัย
90
7.2 เป้าประสงค์
90
7.3 กลยุทธ์การส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 91
บทที่ 8 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและประยุกต์ใช้นวัตกรรม
ด้านสาธารณภัย
8.1 แนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและสร้างนวัตกรรม
ด้านสาธารณภัย
8.2 เป้าประสงค์
8.3 กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและสร้างนวัตกรรม
ด้านสาธารณภัย
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบสารสนเทศด้านสาธารณภัย
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัย
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการสื่อสารความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที 4 ส่งเสริมการลงทุนด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
แบบมีส่วนร่วมจากภาครัฐเอกชนและภาคประกันสังคม
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สารบัญ (ต่อ)
กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการ
ความเสี่ยงสาธารณภัย
บทที่ 9 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย ไปสู่การปฏิบัติ
9.1 การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ
9.2 การติดตามและประเมินผล
9.3 การวิจัยและพัฒนา
9.4 การทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ภาคผนวก
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
ฉ.
ฉ.
ฉ.
ฉ.
ฉ.
ช.
ซ.
ฌ.
ญ.
ฎ.
ฏ.
ฑ.
ฑ.
ฒ.
ณ.
ด.
ต.
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คาย่อ
ตัวอย่างลักษณะภัย
นิยามศัพท์
พื้นที่เสี่ยงภัยต่าง ๆ
สถานที่สาคัญที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ
-1 บัญชีรายชื่อบุคลากรหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน
-2 บัญชีรายชื่อองค์การสาธารณกุศล หน่วยงานเครือข่ายการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
-3 บัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณภัย
-4 บัญชีฐานข้อมูลอาสาสมัคร (OTOS)
-5 บัญชีฐานข้อมูล อปพร.
ข้อมูลสถานีเตือนภัย หอเตือนภัย ป้ายเตือนภัย
บัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลบัญชีศักยภาพพื้นฐานทางด้านสาธารณสุขข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์ในตาบล
บัญชียานพาหนะเพื่อเตรียมการอพยพประชาชน
บัญชีกลุ่มเปราะบาง
บุคคลที่จะต้องอพยพเป็นอันดับแรก
-1 แผนผังการติดต่อสื่อสารและเบอร์โทรศัพท์
-2 หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
แบบคาสั่งต่าง ๆ
แผนงานโครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
แบบประเมินภัยพิบัติขั้นต้นด้านความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ ระยะที่ 1
แบบประเมินความเสียหายและความต้องการระยะที่ 2

สารบัญแผนภาพ
หน้า
แผนภาพที่ 1-1
แผนภาพที่ 2-1
แผนภาพที่ 2-2
แผนภาพที่ 3-1
แผนภาพที่ 3-2
แผนภาพที่ 4-1
แผนภาพที่ 4-2
แผนภาพที่ 5-1
แผนภาพที่ 5-2
แผนภาพที่ 5-3
แผนภาพที่ 5-4
แผนภาพที่ 6-1
แผนภาพที่ 6-2

แผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยของ อปท.
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์
แหล่งงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
องค์ประกอบสาคัญของระบบการเตือนภัย
กระบวนการแจ้งเตือนภัย
โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น
การจัดบุคลากรประจาศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น
การกาหนดบุคลากรผู้มีอานาจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผังสื่อสารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม
กระบวนการประเมินเพื่อการปฏิบัติงานด้านการให้ความช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรม
แผนภาพที่ 9-1 กระบวนการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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18
24
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30
47
50
57
59
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67
82
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สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่ 1-1 สถิติการเกิดอุทกภัย
ตารางที่ 1-2 สถิติการเกิดวาตภัย
ตารางที่ 1-3 สถิติการเกิดภัยแล้ง
ตารางที่ 1-4 สถิติการเกิดอัคคีภัย
ตารางที่ 1-5 สถิติการเกิดภัยจากจราจร คมนาคม
ตารางที่ 1-6 สถิติการเกิดภัยจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา
ตารางที่ 1-7 สถิติการเกิดภัยจากภัยสารเคมี
ตารางที่ 1-8 สถิติการเกิดภัยจากโรคระบาดลัมปิสกิน
ตารางที่ 1-9 ตารางแสดงปัจจัย/สาเหตุที่ทาให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ตารางที่ 1-10 ลาดับความเสี่ยงภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
ตารางที่ 1-11 ปฏิทินสาธารณภัย
ตารางที่ 3-1 รายนามภาคประชาสังคมและองค์การสาธารณกุศลในพื้นที่
ตารางที่ 3-2 ระดับการจัดการสาธารณภัย
ตารางที่ 4-1 แผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ตารางที่ 5-1 รูปแบบองค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพื้นที่
ตารางที่ 5-2 การปฏิบัติขณะเกิดภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
ตารางที่ 9-1 แนวทางดาเนินงานในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ

6
7
7
8
8
9
9
10
10
12
13
32
32
38
70
71
100

บทที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
1.1 สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
1.1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย ตำบลเขำน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่

ภำคกลำง สูงจำกระดับน้ำทะเล 140-846 เมตร มีเนื้อที่ประมำณ..72...ตำรำงกิโลเมตร หรือ ประมำณ
45,000 ไร่ มีลักษณะสภำพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดอน ดินร่วนซุย มีลำคลองตัดผ่ำนเป็นช่วงสั้น ๆ แต่
สำมำรถกักเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้งได้ไม่เพียงพอ ไม่มีแหล่งต้นน้ำลำธำร น้ำที่ใช้ในกำรอุปโภคส่วนใหญ่ได้มำ
จำกบ่อบำดำล สำหรับบริโภคจะได้จำกน้ำฝนที่เก็บใส่ภ ำชนะไว้ พื้นที่เหมำะแก่กำรทำไร่ และพืชล้มลุก
หรือไม้ยืนต้นประเภททนแล้ง มีอำณำเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
ทิศใต้
ติดต่อกับ ตำบลลำสมพุง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลซับตะเคียน อำเภอชัยบำดำล จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลห้วยบง อำเภอด่ำนขุนทด จังหวัดนครรำชสีมำ
1.1.2 เขตการปกครอง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย แบ่งเขตกำรปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้ำน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้ำนปรำงค์น้อย
โดยมี นำยดำรง เชื้อพัฒนำ
เป็น ผู้ใหญ่บ้ำน
หมู่ที่ 2 บ้ำนปรำงค์น้อยพัฒนำ โดยมี นำงฉลวย ภูมิโคกรักษ์ เป็น ผู้ใหญ่บ้ำน
หมู่ที่ 3 บ้ำนหนองช้ำงหล่ม
โดยมี นำยมำนิตย์ บุตรทัน
เป็น ผู้ใหญ่บ้ำน
หมู่ที่ 4 บ้ำนเหวตำบัว
โดยมี นำยฉัตรชัย ใหญ่ไล้บำง เป็น กำนัน
หมู่ที่ 5 บ้ำนลำน้ำเขียว
โดยมี นำยจำลอง จิตติรัศมี
เป็น ผู้ใหญ่บ้ำน
1.1.3 ประชากร ศาสนา
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย มีจำนวนประชำกรทั้งสิ้น........3,529....คน
จำแนกเป็นเพศชำย........1,788.................คน
เพศหญิง......1,741..................คน
จำนวนเด็ก (อำยุ 0-14 ปี) เพศชำย.....300.......คน เพศหญิง....260.......คน
จำนวนผู้ สูงอำยุ (อำยุ 60 ปี ขึ้นไป) เพศชำย.....261...คน เพศหญิง .....284.คน
จำนวนผู้พิกำร เพศชำย......55.........คน เพศหญิง.....44......คน
จำนวนสตรีมีครรภ์.........5........... คน
จำนวนผู้ป่วยติดเตียง.....5............คน
จำนวนครัวเรือน.............1,340. ครัวเรือน
จำนวนประชำกรแฝง ประมำณ...........-...........คน

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย

หน้า 1

ส่วนใหญ่นับถือศำสนำ......พุทธ.............. ร้อยละ....95.........
ข้อมูล ณ วันที่ ......6.....เดือน...ตุลำคม.....พ.ศ. 2564
(ที่มำ : ข้อมูลทะเบียนรำษฎร์ของอำเภอลำสนธิ, โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล
เขำน้อย, องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย)
1.1.4 การประกอบอาชีพ
ประชำกรส่วนใหญ่ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย ประมำณร้อยละ....80.......
ประกอบอำชีพ เกษตรกรรม รองลงมำได้แก่ ด้ำนปศุสัตว์ ประมำณร้อยละ..15...... ด้ำน ทำสวน ประมำณร้อย
ละ............5............ เนื่ องจำกสภำพภูมิศำสตร์ที่เหมำะสมกับ กำรเพำะปลู ก กำรเลี้ยงสัตว์ กำรทำสวน
เฉลี่ยรำยได้ประชำกรต่อหัว/ต่อปี ประมำณ......38,000............บำท
ที่มำ : (ข้อมูล จปฐ.)

พื้นที่
หมู่ที่ 1

หมู่ที่ 2

หมู่ที่ 3

หมู่ที่ 4

1.1.5 สถานที่สาคัญ
สถานที่สาคัญ
(ระบุรายละเอียด)
สถำนที่รำชกำร .. อบต.เขำน้อย
สถำนบริกำรสำธำรณสุข ..รพ.สต.เขำน้อย
สถำบันกำรศึกษำ..ศพด.อบต.เขำน้อย
สถำนที่ตั้งทำงศำสนำ วัดเขำน้อย
พื้นที่ทิ้งขยะ บ่อขยะ
สถำนที่รำชกำร สถำนบริกำรสำธำรณสุข สถำบันกำรศึกษำ รร.บ้ำนปรำงค์น้อย
สถำนที่ตั้งทำงศำสนำ..วัดปรำงค์น้อย
พื้นที่ทิ้งขยะ สถำนที่รำชกำร สถำนบริกำรสำธำรณสุข สถำบันกำรศึกษำ สถำนที่ตั้งทำงศำสนำ.วัดบ้ำนฉำงประชำ
นิมิตร
พื้นที่ทิ้งขยะ
สถำนที่รำชกำร สถำนบริกำรสำธำรณสุข สถำบันกำรศึกษำ ..รร.เหวตำบัว

พิกัดทางภูมิศาสตร์
15.109608 - 101.367373
15.109657 – 101.367742
15.105145 – 101.384884
15.110214 – 101.367400
15.117338 – 101.371109

15.140320 – 101.385741
15.139983 – 101.384483

15.102009 – 101.391248

15.084612 – 101.374660
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หน้า 2

หมู่ที่ 5

สถำนที่ตั้งทำงศำสนำ..วัดใหม่ศรีตำบั ว , 15.082434 – 101.377835
วัดถ้ำสุพรรณคูหำ
15.071866 – 101.363118
พื้นที่ทิ้งขยะ สถำนที่รำชกำร สถำนบริกำรสำธำรณสุข สถำบันกำรศึกษำ สถำนที่ตั้งทำงศำสนำ.วัดป่ำชุมชน
15.047650 – 101.398976
พื้นที่ทิ้งขยะ
1.1.6 สาธารณูปโภค

พื้นที่

สาธารณูปโภค
(ระบุรายละเอียด)

หมู่ที่ 1

ไฟฟ้ำ ประปำ ถนน ทำงหลวงหมำยเลข 2256
ร ถ โด ย ส ำ ร ท่ ำ ร ถ ส ำ ย เชี ย ง ให ม่ นครรำชสีมำ และท่ำรถตู้เขำน้อย-ลพบุรี
กำรสื่อสำรและโทรคมนำคม
ไฟฟ้ำ ประปำถนน ทำงหลวงหมำยเลข 2256
รถโดยสำรกำรสื่อสำรและโทรคมนำคมไฟฟ้ำประปำถนน ทำงหลวงหมำยเลข 2247
รถโดยสำรกำรสื่อสำรและโทรคมนำคมไฟฟ้ำประปำถนน ทำงหลวงหมำยเลข 2247
รถโดยสำรกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม-

หมู่ที่ 2

หมู่ที่ 3

หมู่ที่ 4

พิกัดทางภูมิศาสตร์

15.101774 , 101.399673 – 15.112438 , 101.36229
15.111861 - 101.361671

15.123586 , 101.389248 – 15.159358, 101.378349

15.110793 , 101.361808 – 15.081401 , 101.380178

15.081401 , 101.380178 – 15.071442 , 101.391394

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
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หมู่ที่ 5

ไฟฟ้ำประปำถนน ทำงหลวงหมำยเลข 2247
รถโดยสำรกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม-

15.071442 , 101.391394 – 15.041216 , 101.410339

1.1.7 เส้นทางคมนาคม (การขนส่งทางรถยนต์ ทางบก ทางน้า ทางอากาศ)
องค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลเขำน้ อ ย มี เส้ น ทำงคมนำคมที่ ส ำคั ญ สำมำรถเดิ น ทำง
ติดต่อกันระหว่ำง องค์กำรบริหำรส่วนตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอลำสนธิ และ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลซับ
ตะเคียน อำเภอชัยบำดำล และอำเภอต่ำงๆ ได้อย่ำงรวดเร็ว โดยสำมำรถเดินทำงได้ทำงรถยนต์ บนถนนทำง
หลวงหมำยเลข 2247 และถนนทำงทำงหลวงหมำยเลข 2256
1.1.8 แหล่งแม่น้าลาคลอง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ ลักษณะ

สภำพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดอน ดินร่วนซุย มีลำคลองตัดผ่ำนเป็นช่วงสั้น ๆ แต่สำมำรถกักเก็บน้ำไว้ในฤดู
แล้งได้ไม่เพียงพอ ไม่มีแหล่งต้นน้ำลำธำร น้ำที่ใช้ในกำรอุปโภคส่วนใหญ่ได้มำจำกบ่อบำดำล มีแม่น้ำ
สำคัญไหลผ่ำนหลำยสำย ได้แก่
คลองลำพญำกลำง ไหลผ่ำนพื้นที่หมู่บ้ำน ตั้งแต่หมู่ที่ 1, 2, 3, 5
คลองมหำเทพ ไหลผ่ำนพื้นที่หมู่บ้ำน ตั้งแต่หมู่ที่ 3, 4

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
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1.1.9 แผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยของ อปท.

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
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1.2 ประวัติการเกิดภัย
1.2.1 สถานการณ์สาธารณภัย
สถำนกำรณ์สำธำรณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย ส่วนใหญ่
เกิดภัยจำกวำตภัย โดยมีปัจจัยเสี่ยงมำจำกกำรเกิดพำยุฤดูร้อน และพำยุฤดูฝน โดยเฉพำะในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้ำน
ปรำงค์ น้ อยพั ฒ นำ และ หมู่ ที่ 4 บ้ ำนเหวตำบั ว หมู่ ที่ 5 บ้ ำนล ำน้ ำเขี ยว ที่ เกิ ด ภั ยขึ้ น บ่ อ ยครั้ ง และจำก
สถำนกำรณ์สำธำรณภัยดังกล่ำว มักจะมีผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตั้งแต่กำรบำดเจ็บ
เล็กน้อย แต่ไม่มีควำมสูญเสียถึงขั้นรุนแรงเสียชีวิต
1.2.2 สถิติภัย
สถำนกำรณ์สำธำรณภัยของ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย ที่สำคัญที่เกิดขึ้นและ
สร้ำงควำมสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนจำกสถิติกำรเกิดภัย ดังนี้
(1) อุทกภัย
ตารางที่ 1-1 : สถิติการเกิดอุทกภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย

พ.ศ.

จานวนครั้ง
ที่เกิดภัย (ครั้ง)

2559
2560
2561
2562
2563
2564
รวม

1
1
2

ผลกระทบความเสียหาย
พื้นที่ประสบภัย จานวน เสียชีวิต สูญหาย บาดเจ็บ
(หมู่ที่/ชุมชน) ครัวเรือน
(คน)
(คน)
(คน)
ที่ประสบภัย
หมู่ที่ 4
1
หมู่ 1, 3,4, 5
210
4
1
-

มูลค่า
ความเสียหาย
(บาท)
2,000
1,886,000
4,888,000

(ที่มำ : องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย ข้อมูล ณ วันที่..31.....เดือน.ธันวำคม .พ.ศ.2564)

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
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(2) วาตภัย
ตารางที่ 1-2 : สถิติการเกิดวาตภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย

พ.ศ.

จานวนครั้ง
ที่เกิดภัย (ครั้ง)

พื้นที่ประสบภัย
(หมู่ที่/ชุมชน)

2559
2560
2561
2562
2563
2564
รวม

1
3
4

5
2,3,4
4

ผลกระทบความเสียหาย
จานวนบ้านเรือน
จานวนบ้านเรือน
ที่เสียหายทั้งหลัง
ที่เสียหายบางส่วน
(หลัง)
(หลัง)
2
23
25

มูลค่า
ความเสียหาย
(บาท)
6,000
103,918.13
109,918.13

(ที่มำ : องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ.2564)
(3) ภัยแล้ง
ตารางที่ 1-3 : สถิติการเกิดภัยแล้งขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย

พ.ศ.

จานวนครั้ง
ที่เกิดภัย (ครั้ง)

2559
2560
2561
2562
2563
2564
รวม

-

พื้นที่
ประสบภัย
(หมู่ที่/
ชุมชน)
-

ผลกระทบความเสียหาย
จานวน
พื้นที่
จานวนสัตว์
ครัวเรือน
การเกษตร ที่รับผลกระทบ
ที่ประสบภัย เสียหาย (ไร่)
(ตัว)
-

มูลค่า
ความเสียหาย
(ล้านบาท)
-

(ที่มำ : องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ.2564)

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
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(4) อัคคีภัย
ตารางที่ 1-4 : สถิติการเกิดอัคคีภัยของ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย

พ.ศ.

จานวนครั้ง
ที่เกิดภัย (ครั้ง)

พื้นที่ประสบภัย
(หมู่ที่/ชุมชน)

ผลกระทบความเสียหาย
จานวนบ้านเรือน
เสียชีวิต
บาดเจ็บ
ที่ประสบภัย
(คน)
(คน)
1
1
-

2559
1
2
2560
2561
5
1,2,3,4
2562
1
2
2563
2564
7
4
รวม
(ที่มำ : องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ.2564)

มูลค่า
ความเสียหาย
(บาท)
100,000
100,000

(๕) ภัยจากการคมนาคม (ทั้งปี)
ตารางที่ 1-5 : สถิติการเกิดภัยจากจราจร การคมนาคม องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย

พ.ศ.
2559
2560
2561
2562
2563
2564
รวม

จานวนครั้งที่เกิดเหตุ
สถานที่เกิดเหตุ
(ครั้ง)
1
14
8

ม.4
ม.1,2,3,4,5
ม.1,2,3,4,5

ผลกระทบความเสียหาย
จานวน
จานวน
ผู้เสียชีวิต
ผู้บาดเจ็บ
(คน)
(คน)
2
2

1
20
7

มูลค่าความเสียหาย
(บาท)
30,000
-

15
5
2
21
30,000
(ที่มำ : องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ.2564)

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
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(6) ภัยจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา (ทั้งปี)
ตารางที่ 1-6 : สถิติการเกิดภัยจากโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย

พ.ศ.
2559
2560
2561
2562
2563
2564
รวม

จานวนครั้งที่เกิดเหตุ
สถานที่เกิดเหตุ
(ครั้ง)
1

หมู่ที่ 1,2,3,4,5

ผลกระทบความเสียหาย
จานวน
จานวน
ผู้เสียชีวิต
ผู้บาดเจ็บ
(คน)
(คน)
-

มูลค่าความเสียหาย
(บาท)

-

62,000

1
5
0
62,000
(ที่มำ : องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ.2564)
(7) ภัยจากสารเคมี (Chemical incidents)
ตารางที่ 1-7 : สถิติการเกิดภัยจากภัยจากสารเคมี องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย

พ.ศ.
2559
2560
2561
2562
2563
2564
รวม

จานวนครั้งที่เกิดเหตุ
สถานที่เกิดเหตุ
(ครั้ง)
-

-

ผลกระทบความเสียหาย
จานวน
จานวน
ผู้เสียชีวิต
ผู้บาดเจ็บ
(คน)
(คน)
-

มูลค่าความเสียหาย
(บาท)

-

(ที่มำ : องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ.2564)

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
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(8) ภัยจากโรคระบาดในสัตว์ โรคลัมปีสกิน (ทั้งปี)
ตารางที่ 1-8 : สถิติการเกิดภัยจากโรคระบาดลัมปิสกิน องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย

พ.ศ.
2559
2560
2561
2562
2563
2564
รวม

จานวนครั้งที่เกิดเหตุ
สถานที่เกิดเหตุ
(ครั้ง)
1

หมู่ที่ 1,2,3,4,5

ผลกระทบความเสียหาย
จานวนสัตว์ จานวนสัตว์
เสียชีวิต
บาดเจ็บ
(ตัว)
(ตัว)
5

-

มูลค่าความเสียหาย
(บาท)
62,000

1
5
5
0
62,000
(ทีม่ ำ : องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ.2564)

1.3 สถานการณ์/ความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
เขียนอธิบำยถึงแนวโน้มกำรเกิดสำธำรณภัยที่เกิดขึ้นใน อปท. ในภำพรวม โดยระบุ สำเหตุปัจจัย
ที่ก่อให้เกิดสำธำรณภัย ควำมล่อแหลม ควำมเปรำะบำงที่ก่อให้เกิดสำธำรณภัย หรือคำดว่ำจะเกิดสำธำรณภัย
ประเภทต่ำงๆ ในพื้นที่ โดยสำมำรถวิเครำะห์และประเมินควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยในพื้นที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
เขำน้อย ได้ดังนี้
ตารางที่ 1-9 : ตารางแสดงปัจจัย/สาเหตุที่ทาให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ระดับความเสี่ยงภัย
ปัจจัย/สาเหตุ ที่ทาให้เกิดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย
ประเภทของภัย เสี่ยงสูง
เสี่ยง
เสี่ยงต่า
ปานกลาง
ภัยโรคระบำด หมู่ที่ 1-5
ความเปราะบาง
โคโรนำ
- พฤติกรรมกำรใช้ชีวิต กำรต้องทำมำหำ
กินและกำรเดินทำงข้ำมประเทศ
ความล่อแหลม
- ประชำชนยังรวมตัวทำกิจกรรม และไม่
ป้ อ งกั น ตนเอง เช่ น กำรรวมตั ว สั ง สรรค์
กำรเล่ น กำรพนั น กำรดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี
แอลกอฮอล์
ศักยภาพ
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
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ประเภทของภัย เสี่ยงสูง

ระดับความเสี่ยงภัย
เสี่ยง
เสี่ยงต่า
ปานกลาง

1. มี วิ ธี ป้ อ งกั น สวมหน้ ำ กำกอนำมั ย
รักษำระยะห่ำง หมั่นล้ำงมือ
2. มีวัคซีนป้องกันโรค
ความเปราะบาง
- พำหะของโรค สำมำรถเคลื่อนที่ได้อย่ำง
รวดเร็ว และกระจำยเป็นวงกว้ำง และสัตว
แพทย์มีจำนวนน้อยดูแลไม่ทั่วถึง
ความล่อแหลม
- อ ำ ก ำ ร ข อ ง โร ค แ ส ด ง อ ำ ก ำ ร ใน
ระยะเวลำอั น รวดเร็ ว และรั ก ษ ำไม่
ทันเวลำ
ศักยภาพ
1. มี น้ ำยำพ่ น ฆ่ ำ พำหะน ำโรค แต่ ไ ม่
เพียงพอแต่กำรป้องกัน
2. มีวัคซีนป้องกันโรค

ภัยโรคระบำด หมู่ที่ 1-5
ลัมปิสกิน

วำตภัย

หมู่ที่ 1-5

อัคคีภัย

หมู่ที่ 1-5

ภัยแล้ง

หมู่ที่ 1-5

สำรเคมีและ

ปัจจัย/สาเหตุ ที่ทาให้เกิดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย

หมู่ที่ 1-5

ควำมล่ อแหลม เป็น พื้ น ที่ ทิศ ทำงของลม
ควำมเปรำะบำง ไม่สำมำรถควบคุมได้
ศักยภำพ มีงบประมำณสำหรับช่วยเหลือ
ควำมล่อแหลม ยังมีกำรจุดเผำพืชหลังเก็บ
เกี่ยว
ควำมเปรำะบำง วิถีกำรดำเนินชีวิต ที่ยั ง
ทำตำมวิธีกำรเดิม ๆ
ศักยภำพ มีกฎหมำยห้ ำมจุด เผำ แต่กำร
บังคับใช้ยังไม่เคร่งครัด
ควำมล่อแหลม กำรใช้ทรัพยำกรน้ำอย่ำง
ไม่รู้คุณค่ำ และไม่รักษำแหล่งต้นน้ำลำธำร
ควำมเปรำะบำง บำงพื้นที่เป็นที่ดินที่ไม่มี
เอกสำรสิทธิ ทำงรำชกำรจึงไม่สำมำรถเข้ำ
ไปดำเนินกำรเรื่องแหล่งน้ำได้
ศั ก ยภำพ มี ร ถบรรทุ ก น้ ำ เมื่ อ เกิ ด ภั ย
สำมำรถจัดหำน้ำเพื่อกำรอุปโภค-บริโภค
ควำมล่อแหลม ควำมประมำท เลินเล่อ
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ประเภทของภัย เสี่ยงสูง

ระดับความเสี่ยงภัย
เสี่ยง
เสี่ยงต่า
ปานกลาง

วัตถุอันตรำย

ภัยหนำว

ภัยจำก
คมนำคม

หมู่ที่ 1-5

หมู่ที่ 1-5

ปัจจัย/สาเหตุ ที่ทาให้เกิดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย
ควำมเปรำะบำง ขำดทุนทรัพย์ในกำรซื้อ
เครื่องป้องกัน หรือชุดที่เหมำะสมเมื่อต้อง
ใช้สำรเคมีในกำรเกษตร
ศักยภำพ มีกำรให้ควำมรู้แยกประเภทของ
ขยะต่ำง ๆ รวมถึงมีจุดทิ้งขยะอันตรำย
ควำมล่อแหลม ควำมเปรำะบำง ขำดทุ น ทรั พ ย์ เพื่ อ ซื้ อ
เครื่องนุ่งห่ม
ศักยภำพ มีเงินสำรองจ่ำยของหน่วยงำน
ช่วยเหลือเมื่อเกิดภัย
ควำมล่ อ แหลม สมรรถภำพของตั ว รถ
รวมถึง ควำมประมำท และไม่เคำรพกฎ
จรำจร
ควำมเปรำะบำง ลักษณะภูมิประเทศช่วง
รอยต่อเป็นทำงลงเขำ ทำให้วิสัยทัศน์กำร
มองเห็นไม่ชัดเจน
ศั ก ยภำพ มี ร ถกู้ ชี พ กู้ ภั ย และเจ้ ำหน้ ำ ที่
ช่วยเหลือ

จำกกำรวิเครำะห์ ส ถำนกำรณ์ ส ำธำรณภั ย และกำรประเมิ นควำมเสี่ ยงจำกสำธำรณภั ย ภำยใต้ฐ ำนข้อมู ล
สถำนกำรณ์ สำธำรณภัย สถิติกำรเกิดภัย ควำมถี่กำรเกิดภัย และปัจจัยที่ทำให้เกิดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย
สำมำรถจัดลำดับควำมเสี่ยงจำกมำกไปหำน้อยตำมลำดับได้ ดังนี้
การจัดลาดับความเสี่ยงภัย
ตารางที่ 1-10 : ลาดับความเสี่ยงภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ
ภัยที่เกิดจากการกระทาของมนุษย์
1. โรคระบำดไวรัสโคโรนำ
1. ภัยจำกกำรคมนำคม
2. โรคระบำดลัมปิสกินในสัตว์
2. ภัยจำกสำรเคมี
3. ภัยแล้ง
4. อัคคีภัย
5. วำตภัย
6. ภัยหนำว
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
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1.4 ปฏิทินสาธารณภัยประจาปี
ในช่ว งระยะเวลำที่ผ่ ำนมำ มีกำรเกิดสำธำรณภัยขึ้นบ่อยครั้งและเกิดขึ้นเป็น ประจำ
ในช่วงระยะเวลำหนึ่ง จึงทำให้ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย สำมำรถคำดกำรณ์กำรเกิดภัยได้มำกขึ้น
ได้แก่ อุทกภัย ภัยแล้ง วำตภัย อัคคีภัย ไฟป่ำ (ระบุเฉพำะประเภทภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่) นอกจำกนี้ภัย จำกกำร
คมนำคม (อุบัติเหตุทำงถนน) ก็ยังเป็นสำธำรณภัยที่เกิดบ่อยครั้งมำกขึ้น ซึ่งกำรคำดกำรณ์ทำได้ยำกเพรำะเป็น
พฤติกรรมของมนุษย์ เว้นแต่ในบำงช่วงระยะเวลำหำกมีกำรใช้ถนนมำก เช่น เทศกำลต่ำงๆ ก็มีแนวโน้มจะเกิด
มำกขึ้น
ปฏิทินสาธารณภัยประจาปี
ตารางที่ 1-10 : ปฏิ ทิ น สาธารณภั ยของ องค์ การบริห ารส่วนต าบลเขาน้ อย เพื่ อเป็ นแนวทางในการ
เตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้า องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย จึงทาปฏิทินสาธารณ
ภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ดังนี้
ภัย/เดือน
อุทกภัย
ภัยแล้ง

ม.ค.

ก.พ.

ระยะเวลาที่เกิดภัย
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ฤดู
แล้ง

พายุฤดู
ร้อน
อัคคีภัย ปีใหม่ ตรุษจีน
อุบัติเหตุ
สงกรำนต์
ทางถนน ปีใหม่
ภัยหนาว
โรคระบาด
ภัยสารเคมี
หมายเหตุ : ……………… เฝ้าระวังตลอดทั้งปี
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ปีใหม่
ปีใหม่
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บทที่ 2
นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยของ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อยมีเป้ำหมำยสูงสุด “กำรรู้รับ-ปรับตัว-ฟื้น
เร็วทั่ว-อย่ำงยั่งยืน” (Resilience) โดยนำกรอบนโยบำย ยุทธศำสตร์ และกรอบแนวคิดกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำ
ธำรณภัย ประกอบกับแนวโน้มสถำนกำรณ์ภัยที่เพิ่มมำกขึ้น พร้อมทั้งบทเรียนกำรจัดกำรสำธำรณภัยที่ผ่ำนมำ
นำมำทบทวน ปรับปรุง และจัดทำแผนฉบับนี้ ให้เป็นไปตำมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
เพื่อให้ทุกหน่วยงำนใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี
สำระสำคัญ ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
2.1 นโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย กำหนดนโยบำยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ของ องค์การ
บริหารส่วนตาบลเขาน้อย ตำมนโยบำยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ ดังนี้
2.1.1 มุ่ ง เน้ น กำรลดควำมเสี่ ย งจำกสำธำรณภั ย ด้ ว ยกำรสร้ ำ งควำมตระหนั ก รู้ ใ ห้ ทุ ก ภำคส่ ว น
ของสังคมไทยเข้ำใจควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อนำไปสู่ กำรประเมินควำมเสี่ยงและกำรใช้
ข้อมูลควำมเสี่ย งประกอบกำรวำงแผน กำรลงทุน และกำรตัดสินใจอย่ำงรู้เท่ำทันภัย
2.1.2 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วนให้ยกระดับ มำตรฐำนระบบ
กำรจัดกำรสำธำรณภัยในภำวะฉุกเฉินของประเทศให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรจัดกำรทุกระดับ
พร้อมทั้งกำรบรรเทำทุกข์และช่วยเหลือสงเครำะห์ผู้ประสบภัยได้อย่ำงรวดเร็ว ทั่วถึง และทันต่อเหตุกำรณ์
2.1.3 สร้ำงระบบกำรฟื้นฟูอย่ำงยั่งยืนโดยจัดให้มีกำรซ่อมสร้ำงและฟื้นฟูให้กลับคืนสู่ สภำวะปกติโดยเร็ว
หรือดีกว่ำเดิม และปลอดภัยกว่ำเดิม เพื่อลดควำมเสี่ยงเดิมและป้องกันควำมเสี่ยงใหม่
2.1.4 สร้ ำ งกำรเป็ น หุ้ น ส่ ว นในกำรจั ด กำรควำมเสี่ ย งจำกสำธำรณภั ย ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงำนเครื อ ข่ ำ ย
ทั้งภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ ให้ครอบคลุมทุกมิติ
2.1.5 เสริมสร้ำงกำรวิจัยและพัฒ นำนวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมิปัญญำ โดยกำรยกระดับศักยภำพ
กำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยของ อปท.
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
2.2.1 เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรเตรียมควำมพร้อม กำรแจ้งเตือนภัย และกำรดำเนินกำรช่วยเหลือ
ให้แก่หน่วยงำนในระดับท้องถิ่นในกรณีเกิดสำธำรณภัยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2.2.2 เพื่อให้ประชำชนใน องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จำกเหตุสำธำรณภัย ได้รับกำรช่วยเหลืออย่ำงทันท่วงที
2.2.3 เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ กำรป้องกันภัยให้แก่ประชำชน รู้ทันภัย แก้ไขเองได้เบื้องต้น
2.2.4 เพื่อบูรณำกำรระบบกำรสั่งกำรที่มีเอกภำพในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
2.2.5 เพื่อสร้ำงระบบบริหำรจัดกำรสำธำรณภัยที่ดี และสอดคล้องกับวัฎจักรกำรเกิดภัย หรือภัยชนิด
ใหม่
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2.3 วิสัยทัศน์
“ป้องกัน ช่วยเหลือ รักษำ เยียวยำ ฟื้นฟู”
2.4 พันธกิจ
2.4.1 สงเสริมควำมรู้กำรป้องกันภัยให้แก่ประชำชน
2.4.2 เน้นป้องกัน รับมือ ลดควำมรุนแรงของภัย เพื่อให้เกิดควำมเสียหำยน้อยที่สุด
2.4.3 ยกระดับกำรบริกำรในภำวะฉุกเฉินแบบบูรณำกำร
2.4.4 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรภัย เป็นองค์ควำมรู้ในกำรป้องกันภัย
2.5 เป้าหมาย
2.5.1 ลดควำมเสี่ยงเดิม เพิ่มควำมปลอดภัยให้มำกขึ้น
2.5.2 ขีดควำมสำมำรถในกำรฟื้นฟู เมื่อเกิดภัย ฟื้นฟูแบบรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ
2.5.3 กำรบริหำรจัดกำรในภำวะฉุกเฉินอย่ำงมีประสิทธิภำพ
2.5.4 นำเทคโนโลยี เพิ่มควำมรวดเร็ว ทันเหตุกำรณ์ เข้ำมำช่วยในกำรเตือนภัย

2.6 ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศ แบ่งออกเป็น 2 ตัวชีว้ ัด ได้แก่
ตัวชี้วดั
เป้าหมาย
2.6.1 การลดความ (1) อัตรำกำรเสียชีวิตจำกสำธำรณภัยต่อประชำกร 100,000 คน
สู ญ เสี ย และความ (2) จำนวนผู้ได้รับผลกระทบจำกสำธำรณภัยต่อประชำกร 100,000 คน
เสียหาย
(3) ควำมสูญเสียทำงเศรษฐกิ จที่เกิดจำกสำธำรณภัยโดยตรงต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของประเทศ
(4) ควำมเสียหำยจำกสำธำรณภัยที่มีต่อโครงสร้ำงพื้นฐำนที่สำคัญ และกำรหยุดชะงัก
ของบริกำรสำธำรณะขั้นพื้นฐำน ในจำนวนนั้นรวมถึงสถำนพยำบำลและสถำนศึกษำ
ด้วยกำรพัฒนำโครงสร้ำงและบริกำรพื้นฐำนให้มีควำมพร้อมรับมือและสำมำรถฟื้นกลับ
ได้เร็วเมื่อเกิดสำธำรณภัย
2.6.2_ก า ร เ พิ่ ม (1) จ ำนวนแผนกำรป้ องกัน และบรรเทำสำธำรณภั ยที่ มีก ำรบรรจุองค์ ประกอบ
ศั ก ย ภ า พ ใน ก า ร ประเด็นกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย
จั ด การความเสี่ ย ง (2) ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยอย่ำงยั่งยืน
จากสาธารณภัย
(3) ขีดควำมสำมำรถระบบเตือนภัย โดยกำรจัดหำเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์
และประชำชนสำมำรถเข้ำถึงกำรแจ้งเตือนภัยและข้อมูลควำมเสี่ยงสำธำรณภัย

2.7 ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ยุทธศำสตร์ของแผนฉบับนี้ เป็นกำรตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำหมำยของแผน
ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ตลอดจนยกระดับ กำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย ไปสู่มำตรฐำนตำมหลัก
สำกล เพื่อสร้ำงกำรรู้เท่ำทันภัยและภูมิคุ้มกันให้กับทุกภำคส่วน ประกอบด้วย 5 ยุทธศำสตร์ ได้แก่

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
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ยุทธศำสตร์ที่ 1
ยุทธศำสตร์ที่ 2
ยุทธศำสตร์ที่ 3
ยุทธศำสตร์ที่ 4
ยุทธศำสตร์ที่ 5

กำรมุ่งเน้นกำรลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย
กำรจัดกำรในภำวะฉุกเฉินแบบบูรณำกำร
กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรฟื้นฟูอย่ำงยั่งยืน
กำรส่งเสริมกำรเป็นหุ้นส่วนระหว่ำงประเทศในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย
กำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรและประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้ำนสำธำรณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
(1) เป้าประสงค์
(1.1) เพื่ อจั ดกำรควำมเสี่ ย งที่ อำจเกิดขึ้ น โดยกำรลดควำมเปรำะบำง และควำมล่ อแหลม
พร้อมทั้งกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรเตรียมพร้อมรับกับสำธำรณภัยที่เกิดขึ้น
(1.2) เพื่อให้ทุกภำคส่วนดำเนินกำรลดควำมเสี่ยงที่มีอยู่เดิมและป้องกัน ไม่ให้เกิดควำมเสี่ยง
ใหม่
(2) กลยุทธ์
(2.1) พัฒนำและส่งเสริมให้มีควำมเข้ำใจควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยในทุกภำคส่วน
(2.2) พัฒนำมำตรกำรลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย
(2.3) ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนและทุกระดับเสริมสร้ำงควำมเป็นหุ้ นส่วนในกำรลดควำมเสี่ ยงจำกสำ
ธำรณภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการ
(1) เป้าประสงค์
(1.1) เพื่อ ยกระดับ มำตรฐำนระบบกำรจัดกำรสำธำรณภั ยในภำวะฉุก เฉินเป็ น ไปอย่ำงมี
มำตรฐำน เอกภำพ และยืดหยุ่น โดยกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนให้
เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล
(1.2) เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับควำมช่วยเหลือบรรเทำทุกข์อย่ำงรวดเร็ว ทั่วถึง และทันต่อเหตุกำรณ์
(1.3) เพื่อลดควำมสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนที่ได้รับผลกระทบจำกสำธำรณภัยให้น้อย
ที่สุด
(2) กลยุทธ์
(2.1) พัฒนำมำตรฐำนกำรจัดกำรในภำวะฉุกเฉินอย่ำงมีเอกภำพ
(2.2) พัฒนำระบบและเครื่องมือสนับสนุนกำรเผชิญเหตุ
(2.3) เพิ่มประสิทธิภำพระบบและแนวปฏิบัติในกำรบรรเทำทุกข์
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน
(1) เป้าประสงค์
(1.1) เพื่อฟื้นฟูให้ ผู้ป ระสบภัยได้รับกำรสงเครำะห์ช่วยเหลืออย่ำงรวดเร็ว ทั่วถึง ต่อเนื่อง
เป็ น ธรรม สอดรั บ กั บ ควำมจ ำเป็ น ในกำรให้ ค วำมช่ ว ยเหลื อ และสำมำรถกลั บ ไป
ดำรงชีวิตได้ตำมปกติ
(1.2) เพื่อ ฟื้ น ฟู พื้น ที่ป ระสบภัย ให้ มีกำรซ่อมสร้ำงและฟื้ นสภำพให้ กลั บ คืนสู่ ส ภำวะปกติ
โดยเร็วหรือให้ดีกว่ำ และปลอดภัยกว่ำเดิม
(2) กลยุทธ์
(2.1) พัฒนำระบบกำรประเมินควำมต้องกำรหลังเกิดสำธำรณภัย (Post - Disaster Need
Assessment : PDNA)
(2.2) พัฒนำแนวทำงบริหำรจัดกำรด้ำนกำรฟื้นฟู
(2.3) เสริมสร้ำงแนวทำงกำรฟื้นฟูให้ดีกว่ำและปลอดภัยกว่ำเดิม (Build Back Better and Safer)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
(1) เป้าประสงค์
(1.1) เพื่อให้ทุกภำคส่วนมีควำมตระหนัก และเข้ำร่วมเป็นหุ้นส่วนในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
จำกสำธำรณภัยอย่ำงยั่งยืน
(1.2) เพื่อยกระดับมำตรฐำนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยในระดับชำติและนำนำชำติ
(1.3) เพื่อยกระดับกำรประสำนควำมช่วยเหลือด้ำนมนุษยธรรมอย่ำงมีเอกภำพ
(2) กลยุทธ์
(2.1) เสริมสร้ำงกำรเป็ นหุ้นส่วนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยระหว่ำง
ประเทศ
(2.2) พัฒนำระบบกำรประสำนควำมช่วยเหลือด้ำนมนุษยธรรมที่มีเอกภำพ
(2.3) ยกระดับมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนด้ำนมนุษยธรรม
(2.4) ส่งเสริมควำมเป็นประเทศที่มีบทบำทนำด้ำนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านสาธารณภัย
(1) เป้าประสงค์
(1.1) เพื่อเสริมสร้ำงระบบบริหำรจัดกำร กำรวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมิปัญญำ ให้กำรจัด
กำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยโดยระบบอัจฉริยะอย่ำงมีประสิทธิภำพ
(1.2) เพื่ อ สร้ ำงภู มิ คุ้ม กัน ด้ ว ยกำรรู้ เท่ ำทัน ภั ย ให้ กั บ ประชำชนทุ กช่ ว งวัยอย่ำงเสมอภำค
และกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) จำกทุกภำคส่วน
(2) กลยุทธ์
(2.1) พัฒนำระบบสำรสนเทศด้ำนสำธำรณภัย
(2.2) พัฒนำกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย
(2.3) พัฒนำกำรสื่อสำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยที่มีประสิทธิภำพ
(2.4) ส่งเสริมกำรลงทุนด้ำนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยแบบมีส่วนร่วมจำกภำครัฐ
ภำคเอกชน และภำคประชำสังคม
(2.5) เสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

กำรมุ่งเน้นกำรลด
ควำมเสี่ยง
จำกสำธำรณภัย

กำรจัดกำรในภำวะ
ฉุกเฉินแบบบูรณำกำร

กำรเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรฟื้นฟูอย่ำงยั่งยืน

กำรส่งเสริมกำรเป็น
หุ้นส่วนระหว่ำงประเทศ
ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
จำกสำธำรณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 5
___________________________________________________

กำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรและประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้ำนสำธำรณภัย

แผนภาพที่ 2-1 ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์
แผนปฏิบัติกำรในกำรป้ องกัน และบรรเทำสำธำรณภัย องค์กำรบริห ำรส่วนตำบลเขำน้อย พ.ศ.
2564-2570 ฉบับนี้มุ่งตอบสนองต่อยุทธศำสตร์กำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่น
และควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนและของรัฐ โดยชุมชนมีบทบำทสำคัญเป็นอย่ำงมำกใน
กำรเตรียมควำมพร้อมและลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย หำกได้รับกำรพัฒ นำศักยภำพรวมทั้งมีภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นก็จะสำมำรถทำให้ชุมชนของตนมีควำมปลอดภัยจำกสำธำรณภัย โดยกำรมีส่วนร่วมของคนหลำกหลำย
กลุ่มในชุมชน
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
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8 แหล่งที่มาและวิธีการงบประมาณในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเขาน้อย
2.8.1 งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
งบประมาณ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่

สาระสาคัญ

(1) ให้องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีในกำรป้อ งกันและบรรเทำ
สำธำรณภัยในเขตพื้นที่ของตน เพื่อใช้ดำเนินกำรตั้งแต่ระยะก่อนเกิด ขณะเกิดและหลังเกิดสำ
ธำรณภัย โดยเฉพำะงบประมำณเพื่อให้ควำมช่วยเหลือและบรรเทำควำมเดือดร้อนที่เกิดขึ้น
เฉพำะหน้ ำและระยะยำว เช่น กำรอพยพ กำรจัดกำรศู นย์พั ก พิงชั่วครำว กำรสงเครำะห์
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย กำรสำธำรณสุข กำรสื่อสำร กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย และกำร
สำธำรณูปโภค เป็นต้น
(2) ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สนั บ สนุ น งบประมำณเพื่ อ กำรป้ อ งกั น และบรรเทำ
สำธำรณภั ยในพื้ นที่ของตนให้ เป็ นไปตำมแผนกำรป้ องกัน และบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด
ซึ่งกำหนดให้ มีแผนและขั้นตอนขององค์ กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น ในกำรจัด หำวัสดุอุป กรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ และยำนพำหนะ พร้อมทั้งจัดให้มีเครื่องหมำยสัญญำณหรือสิ่งอื่นใดในกำรแจ้ง
ให้ประชำชนได้ทรำบถึงกำรเกิดหรือคำดว่ำจะเกิดสำธำรณภัย
(3) ให้มีกำรตั้งงบประมำณในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในเขตท้องถิ่นของตนตำม
กรอบแนวทำงตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1) พระรำชบัญญั ติ สภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และที่ แก้ ไข
เพิ่มเติม มำตรำ 67 ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย องค์กำรบริหำรส่วนตำบลมีหน้ำที่ต้องทำในเขต
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล (4) ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
2) พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มำตรำ 50 ภำยใต้ บั งคั บ แห่ งกฎหมำย เทศบำลต ำบลมี ห น้ ำ ที่ ต้ อ งท ำในเขต
เทศบำล (1) รักษำควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน
มำตรำ 53 ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย เทศบำลเมืองมีหน้ำที่ต้องทำในเขตเทศบำล
(1) กิจกำรตำมที่ระบุไว้ในมำตรำ 50
มำตรำ 56 ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย เทศบำลนครมีหน้ำที่ต้องทำในเขตเทศบำล
(1) กิจกำรตำมที่ระบุไว้ในมำตรำ 53
3) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรเมืองพัทยำ พ.ศ. 2542
4) พระรำชบั ญญั ติ ก ำหนดแผนและขั้ นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้ แก่ องค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มำตรำ 16 ให้ เทศบำล เมื อ งพั ท ยำ และองค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลมี อ ำนำจ
และหน้ ำที่ ในกำรจัด ระบบกำรบริก ำรสำธำรณะ เพื่ อ ประโยชน์ ข องประชำชนในท้ อ งถิ่ น
ของตนเอง (29) กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
มำตรำ 17 ภำยใต้บังคับมำตรำ 16 ให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมีอำนำจหน้ำที่ใน
กำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะเพื่อประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตน (22) กำรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย
- ประกำศคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้ แก่ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
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เรื่อง กำหนดอำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
- ประกำศคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้ แก่ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
เรื่อง หลักเกณฑ์กำรสนับสนุนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำล และองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ในกำรให้บริกำรสำธำรณะ
5) ระเบี ย บกระทรวงมหำดไทย ว่ ำด้ ว ยกำรรั บ เงิน กำรเบิ ก จ่ ำ ยเงิน กำรฝำกเงิ น
กำรเก็บรักษำเงินและกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
- ข้ อ 89 องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นอำจจ่ ำยขำดจำกเงิ นสะสมได้ ไม่ เ กิ นร้ อยละ
สี่สิบของงบประมำณรำยจ่ำยเพื่อกำรลงทุนของปีนั้น โดยได้รับอนุมัติจำกสภำท้องถิ่น ภำยใต้
เงื่อนไข...
- ข้อ 91 ภำยใต้บังคับข้อ 89 ในกรณีฉุกเฉินที่มีสำธำรณภัยเกิดขึ้น ให้ผู้บริหำรท้องถิ่น
อนุมัติให้จ่ำยขำดเงินสะสมได้ตำมควำมจำเป็นในขณะนั้น โดยให้คำนึงถึงฐำนะกำรเงิน กำรคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
6) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ข้อ 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจตั้งงบประมำณให้เงินอุดหนุนหน่วยงำนที่
ขอรับเงินอุดหนุนได้...
7) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพื่อช่วยเหลือประชำชนตำมอำนำจ
หน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- ข้อ 6 กรณีเกิดสำธำรณภัยในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่ำจะ
มี ก ำรประกำศเขตให้ ค วำมช่ วยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น หรือ ไม่ ก็ ต ำม องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถดำเนินกำรช่วยเหลือประชำชนในเบื้องต้น โดยฉับพลันทันที เพื่อ
กำรดำรงชีพ หรือบรรเทำควำมเดือดร้อนเฉพำะหน้ำ หรือระงับสำธำรณภัย หรือเพื่อคุ้มครองชีวิต
และทรัพย์สิน หรือป้องกันภยันตรำยที่จะเกิดแก่ประชำชนได้ตำมควำมจำเป็น ภำยใต้ ขอบ
อำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย โดยไม่ต้องเสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำ
ในกรณีกำรช่วยเหลือประชำชน เพื่อเยียวยำและฟื้นฟูหลังเกิดสำธำรณภัย
หรื อ กำรส่ งเสริ ม และพั ฒ นำคุ ณ ภำพชี วิ ต หรื อ กำรป้ อ งกั น และระงับ โรคติ ด ต่ อ หรื อ กำร
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรำยได้น้อยให้เสนอคณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบก่อน
- ข้อ 7 กรณีมีควำมจำเป็นต้องให้ควำมช่วยเหลือประชำชนเพื่อเยียวยำหรือ
ฟื้นฟูหลังเกิดสำธำรณภัย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกำร ดังนี้
(1) กรณีมีกำรประกำศเขตกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณี ฉุ ก เฉิ น ในพื้ น ที่ เกิ ด ภั ย ให้ ร ำยงำนอ ำเภอ หรื อ จั งหวั ด หรื อ หน่ ว ยงำนที่ เกี่ ย วข้ อ ง
เพื่อพิจำรณำนำเงินทดรองรำชกำรเพื่อกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ให้ควำมช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย
(2) กรณี มิได้ป ระกำศเขตให้ ควำมช่วยเหลือผู้ป ระสบภั ยพิบั ติกรณี
ฉุ ก เฉิ น ในพื้ น ที่ เกิ ด ภั ย ในกำรช่ ว ยเหลื อ ประชำชน ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เสนอ
คณะกรรมกำรพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือ
- ข้อ 11 กำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชนผู้ประสบสำธำรณภัย หรือภัยพิบัติ
ฉุกเฉิน มีลักษณะเป็นกำรช่วยเหลือที่จำเป็นที่ต้องแก้ไขโดยฉับพลันในกำรดำรงชีพและควำมเป็นอยู่
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ของประชำชน หรือเป็นกำรซ่อมแซมให้คืนสู่สภำพเดิม อันเป็นกำรบรรเทำควำมเดือดร้อน
เฉพำะหน้ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถให้ควำมช่วยเหลือได้ทันที ภำยใต้ขอบอำนำจ
หน้ำที่ตำมกฎหมำย
กรณี สิ่ งสำธำรณประโยชน์ ที่ อ ยู่ ใ นควำมรั บ ผิ ด ชอบขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับควำมเสียหำย หำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่ำ กำรซ่อมแซม
ให้คืนสู่สภำพเดิมจะไม่คุ้มค่ำและกำรก่อสร้ำ งใหม่จะเกิดประโยชน์ต่อทำงรำชกำรมำกกว่ำให้
เสนอคณะกรรมกำรเป็ น ผู้ พิ จำรณำให้ ค วำมเห็ น ชอบก่อ นกำรใช้จ่ ำยงบประมำณ โดยให้
คำนึงถึงสถำนะทำงกำรเงินกำรคลัง
- ข้อ 16 (1) กำรช่วยเหลือผู้ประสบสำธำรณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉินให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพิ จำรณำใช้จ่ำยงบประมำณช่วยเหลือ ประชำชนตำมหลั กเกณฑ์ ของ
กระทรวงกำรคลัง โดยอนุโลม
- ข้อ 18 กรณีเกิดสำธำรณภัยฉุกเฉิน จำเป็นเร่งด่วน ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเบิกจ่ำยจำกงบกลำง ประเภทเงินสำรองจ่ำย ในข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี โดยโครงกำร ไม่จำเป็นต้องอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น
8) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยให้แก่อำสำสมัครป้องกันภัย
ฝ่ำยพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- ข้ อ 5 ในกรณี ที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ค วำมจ ำเป็ น ต้ อ งเบิ ก จ่ ำ ย
ค่ำใช้จ่ำยให้แก่อำสำสมัคร เพื่อเป็นค่ำป่วยกำรชดเชยกำรงำนหรือเวลำที่เสียไป เพื่อสนับสนุน
กำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิเบิกจ่ำยได้
9) ระเบียบคณะกรรมกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย
ของอำสำสมัครในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2560
- ข้ อ 4 อำสำสมั ครที่ ไ ด้ รั บ ค ำสั่ งจำกผู้ อ ำนวยกำร ผู้ บั ญ ชำกำร
นำยกรัฐมนตรี หรือรองนำยกรัฐมนตรีซึ่งนำยกรัฐมนตรีมอบหมำย แล้วแต่กรณี เพื่อกำร
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในเขตพื้นที่หรือนอกเขตพื้นที่ได้รับค่ำใช้จ่ำยในอัตรำต่อคนต่อวัน
- ข้อ 5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่สำมำรถจ่ำยค่ำใช้จ่ำยให้แก่
อำสำสมัครในสังกัดของตนตำมข้อ 4 ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงฐำนะทำงกำรเงินกำรคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย...
- ข้อ 6 กรณีมีกำรสั่งใช้อำสำสมัครซึ่งมิได้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งพื้นที่ ให้ต้นสังกัดเบิกจ่ำยจำกเงินงบประมำณของส่วนรำชกำร
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1. เงินทดรองราชการ
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน

เมื่อคำดหมำยว่ำจะเกิดภัยพิบัติขึ้นในเวลำอันใกล้ หรือเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่ใด ให้จังหวัด/
กรุงเทพมหำนคร หรือส่วนรำชกำรที่มีเงินทดรองรำชกำรใช้วงเงินทดรองรำชกำรในระหว่ำง
ที่ยังไม่ได้รับกำรจัดสรรเงินงบประมำณรำยจ่ำย มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกำรช่วยเหลือโดย
เร่งด่วนตำมควำมจำเป็นและเหมำะสม โดยมุ่งหมำยที่จะบรรเทำควำมเดือดร้อนเฉพำะหน้ำของ
ผู้ประสบภั ยพิ บั ติ แต่มิ ได้ มุ่ งหมำยที่ จะชดใช้ ควำมเสียหำยให้ แก่ ผู้ ใด กำรใช้ จ่ ำยเงินต้ องเป็ น
ค่ำใช้จ่ำยที่จำเป็นในกำรดำรงชีพและควำมเป็นอยู่ของประชำชนหรือเป็นกำรซ่อมแซมให้คืนสู่
สภำพเดิม อันเป็นกำรบรรเทำควำมเดือดร้อนเฉพำะหน้ำ โดยไม่สำมำรถใช้จ่ำยเงินทดรองรำชกำร
เพื่อสร้ำงสิ่งก่อสร้ำงใหม่ได้ ซึ่งกำรเบิกจ่ำยเงินให้ถือปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และอัตรำกำร
ช่วยเหลือที่กระทรวงกำรคลังกำหนด โดยมีแนวทำงกำรใช้จ่ำยเงินทดรองรำชกำรตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำร เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ดังนี้
(1) วงเงินในเชิงป้องกันหรือยับยั้ง เมื่อคำดหมำยว่ำจะเกิดภัยพิบัติกรณีฉุ กเฉิน
ขึ้นในเวลำอันใกล้ และจำเป็นต้องรีบดำเนินกำรโดยฉับพลัน ให้จังหวัด /กรุงเทพมหำนคร
ใช้เงินในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนั้นได้ โดยไม่ต้องประกำศเขตกำรให้ควำม
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ภำยในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บำท
(1.1) ในกรณีกรุงเทพมหำนคร ให้เป็นอำนำจหน้ำที่ของกรมป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย โดยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเป็นผู้มีอำนำจอนุมัติจ่ำยเงิน
(1.2) ในกรณี จังหวัด อื่น ให้ เป็ น อ ำนำจของสำนั ก งำนป้ อ งกัน และบรรเทำ
สำธำรณภัยจังหวัด โดยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นผู้มีอำนำจอนุมัติจ่ำยเงิน
โดยกำรใช้จ่ำยเงินให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่กรมป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยกำหนด โดยควำมเห็นชอบของกระทรวงกำรคลัง
(2) วงเงินในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิ บัติ เมื่อภั ยพิบั ติฉุกเฉินเกิดขึ้นในท้องที่
ให้ผู้มีอำนำจดำเนินกำรประกำศให้ท้องที่นั้นเป็นเขตกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน ตำมหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(2.1) กรณี เกิ ด ในกรุ งเทพมหำนคร ให้ เป็ น อ ำนำจของอธิ บ ดี ก รมป้ อ งกั น
และบรรเทำสำธำรณภัย
(2.2) กรณี เกิดในจังหวัดอื่ น ให้เป็น อำนำจของผู้ ว่ำรำชกำรจังหวัด ร่ วมกั บ
คณะกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)
เมื่อได้มีกำรประกำศให้ท้องที่นั้นเป็นเขตกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินแล้วให้ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องดำเนินกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กำหนดตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำร
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
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งบประมาณ

สาระสาคัญ

2. เงินสารองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉิน กรณีส่วนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจใดมีควำมจำเป็นต้องใช้จ่ำยงบประมำณ นอกเหนือจำกที่ได้รับ
หรือจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการ กำรจัดสรรหรือได้รับกำรจัดสรรงบประมำณแล้วไม่เพียงพอและมีควำมจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้อง
โครงการตามนโยบายรัฐบาล
รีบ ด ำเนิ น กำร เพื่ อ มิให้ เกิ ด ควำมเสี ยหำยแก่ ท ำงรำชกำร ให้ ส่ วนรำชกำรขอรับ จั ด สรร
งบประมำณรำยจ่ำยงบกลำง รำยกำรเงินสำรองจ่ำยเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ให้กระทำ
ได้ในกรณีที่เป็นรำยจ่ำย ดังนี้
(1) เป็นรำยจ่ำยเพื่อกำรป้องกันหรือแก้ไขสถำนกำรณ์อันมีผลกระทบต่อควำมสงบ
เรียบร้อยของประชำชน หรือควำมมั่นคงของรัฐ
(2) เป็นรำยจ่ำยที่จำเป็นต้องจ่ำยเพื่อกำรเยียวยำหรือบรรเทำควำมเสียหำยจำกภัยพิบัติ
สำธำรณะร้ำยแรง
(3) เป็ น รำยจ่ ำ ยที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรงบประมำณไว้ แ ล้ ว แต่ มี จำนวนไม่ เ พี ย งพอ
และมีควำมจำเป็นเร่งด่วนของรัฐต้องใช้จ่ำยหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมำณโดยเร็ว
(4) เป็นรำยจ่ำยที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณ แต่มีภำรกิจจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้อง
ดำเนินกำรและต้องใช้จ่ำยหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมำณโดยเร็ว
ทั้งนี้ ให้ดำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณรำยจ่ำยงบกลำง
รำยกำรเงินสำรองจ่ำย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ.2562

2.8.3 เงิน นอกงบประมาณ เป็นบรรดำเงินทั้งปวงที่หน่วยงำนของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็น
กรรมสิทธิ์ตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจำกนิติกรรมหรือนิติเหตุ หรือกรณีอื่นใด ที่ต้องนำส่งคลัง แต่มี
กฎหมำยอนุญำตให้สำมำรถเก็บไว้ใช้จ่ำยได้ โดยไม่ต้องนำส่งคลัง
งบประมาณ
งบประมาณสนั บ สนุ น
จากองค์กร/หน่วยงานต่าง ๆ
ภาคเอกชน ทั้งในประเทศ
และระหว่างประเทศ

สาระสาคัญ
เพื่อสนับสนุนกำรดำเนินกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย โดยกรมป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย เป็นหน่วยงำนกลำงในกำรประสำนและผลักดันกำรดำเนินงำน
ให้เป็นไปตำมหลักกำร ข้อกำหนดและเงื่อนไขขององค์กรผู้ให้กำรสนับสนุน และไม่ขัดแย้ง
กับแนวทำงกำรดำเนินงำนในแผนกำรป้ องกันและบรรเทำสำธำรณภัย แห่งชำติ พ.ศ. ….
โดยแบ่งเป็นเงินบริจำค กองทุน และอื่นๆ ดังนี้
(1) เงินบริจาค คือ เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจำค รวมทั้งดอกผลที่เกิดจำกเงินหรือทรัพย์สิน
ดังกล่ำว โดยกำรใช้เงินบริจำคให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรรับเงิน
หรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจำคให้ทำงรำชกำร พ.ศ. 2526 และระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย
กำรรับบริจำคและกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบสำธำรณภัย พ.ศ. 2542 รวมถึงระเบียบ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
(2) กองทุน คือ เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจำคให้กองทุน รวมทั้งดอกผลที่เกิดจำกเงินหรือ
ทรัพ ย์ สิน ดังกล่ ำว ซึ่งกำรใช้ก องทุ น ในกำรช่วยเหลือ ผู้ป ระสบภัย ให้ เป็ นไปตำมระเบี ย บ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรรับบริจำคและกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ผู้ประสบสำธำรณภัย พ.ศ. 2542 เป็นต้น
(3) อื่น ๆ คือ เงินสนับสนุนในกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่นอกเหนือจำกเงินบริจำคและกองทุน
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งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
งบประมำณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

งบกลำง
งบนอกงบประมำณ

แผนภาพที่ 2-1 : แหล่งงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
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บทที่ 3
หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
3.1 วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
วงจรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย เป็นแนวทำงกำรจัดกำรสำธำรณภัยที่อธิบำยให้เห็นถึง
ลักษณะวงจร เพื่อรับมือกับภัยซึ่งมีลักษณะกำรเกิดที่ยำกแก่กำรคำดกำรณ์ผลที่เกิดขึ้น ซึ่งอำจมีรูปแบบกำรเกิด
ไม่ซ้ำเดิม และไม่จำเป็นต้องเป็นลำดับก่อนหลังเสมอไป (Non Linear) จึงต้องมีกำรดำเนินกำรในลักษณะเป็นวงรอบ
(Closed Loop) อย่ำงต่อเนื่อง ไม่สำมำรถแยกส่วนเฉพำะในแต่ละกระบวนกำร ดังนั้น กำรจัดกำรควำมเสี่ยง
จำกสำธำรณภัยจึงเป็นกำรจัดกำรสำธำรณภัยแบบองค์รวม (Holistic Approach) เพื่อควำมปลอดภัยอย่ำงยั่งยืน
ตั้งแต่กำรป้องกันและลดผลกระทบ กำรเตรียมควำมพร้อม กำรเผชิญเหตุ และบรรเทำทุกข์ ตลอดจนกำรฟื้นฟู
ซึ่งกำรดำเนินกำรในแต่ละห้วงเวลำกำรเกิดสำธำรณภัยอำจมีควำมคำบเกี่ยวกัน (Over lap) รวมทั้งระยะเวลำ
ในกำรดำเนินกำรขึ้นอยู่กับควำมรุนแรงของภัยเป็นสำคัญ ดังแผนภำพที่ 3-1

ปรับจำกที่มำ : TorqAid. (2016). TorqAid disaster risk management framework: seven key diagrams.
https://www.preventionweb.net. (2019, November :25)
แผนภาพที่ 3-1 วงจรกำรจัดกำรควำมเสีย่ งจำกสำธำรณภัย (Disaster Risk Management : DRM)
เพื่อควำมปลอดภัยอย่ำงยั่งยืน (Resilience)
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3.2 กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ในกำรดำเนินกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และกำรจัดกำรควำมเสี่ ยงจำกสำธำรณภัยในองค์ กำร
บริหำรส่วนตำบลเขำน้อย จะมีองค์กรที่เกี่ยวข้องในกำรอำนวยกำร ควบคุม สั่งกำร และประสำนกำรปฏิบัติ
ตั้งแต่ระดับประเทศ ซึ่งกองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย ต้อง
มีกำรเชื่อมโยงและรับนโยบำยแผนงำนแนวทำงมำดำเนินกำร รวมทั้งกำรประสำนกับหน่วยงำนบริหำรจัดกำร
สำธำรณภัยในระดับอำเภอ และระดับจังหวัดด้วย
3.2.1 ระดับนโยบาย
(1) คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.)
มีหน้ำที่กำหนดนโยบำยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ บูรณำกำรพัฒนำระบบ
กำรป้ องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐและหน่วยงำนภำคเอกชนให้มีประสิทธิภำพ
โดยมี อ งค์ป ระกอบ และอ ำนำจหน้ ำที่ ต ำมที่ ระบุ ในมำตรำ 6 และมำตรำ 7 แห่ งพระรำชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น
และบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2550
(2) คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.)
มีหน้ำที่เสนอนโยบำยเกี่ยวกับกำรป้องกันอุบัติภัยของประเทศและเสนอแนะแนวทำงปฏิบัติ
และประสำนงำนระหว่ ำ งหน่ ว ยงำนของรั ฐ โดยมี อ งค์ ป ระกอบ และอ ำนำจหน้ ำ ที่ ต ำมระเบี ย บส ำนั ก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรป้องกันอุบัติภัยแห่งชำติ พ.ศ. 2564
(3) คณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (กภช.)
มีหน้ำที่เสนอ และจัดทำมำตรกำร แนวทำง นโยบำย แผนกำรบริหำรระบบกำรเตือนภัยพิบัติ
แห่งชำติ แผนงำน และโครงกำรในกำรบริหำรระบบกำรเตือนภัยพิบัติแห่งชำติ เพื่อเป็นกรอบในกำรดำเนินงำน
ของหน่วยรำชกำรที่เกี่ยวข้อง โดยมีองค์ประกอบ และอำนำจหน้ำที่ตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วย
กำรบริหำรระบบกำรเตือนภัยพิบัติแห่งชำติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
3.2.2 ระดับปฏิบัติ
กลไกกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยระดับปฏิบัติเป็นศูนย์กลำงในกำรอำนวยกำรและกำรประสำนกำร
ปฏิบั ติของหน่ วยงำนและภำคส่วนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยภำยใต้แนวคิด
“ศู น ย์ ปฏิ บั ติ กำรฉุ กเฉิ น (Emergency Operation Center : EOC) )” โดยเรี ยกชื่ อว่ ำ กองบั ญ ชำกำรป้ อ งกั น
และบรรเทำสำธำรณภั ย แห่ งชำติ /กองอ ำนวยกำรป้ อ งกั น และบรรเทำสำธำรณภั ย แต่ ล ะระดั บ มี หน้ ำที่
ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยด้วยกำรบังคับบัญ ชำ อำนวยกำร ควบคุม กำกับ และประสำนกำร
ปฏิบัติ ระหว่ำงภำคส่วนตั้งแต่ภำวะปกติจนถึงเมื่อคำดว่ำจะเกิดหรือ เกิดสำธำรณภัย โดยจะต้องมีกำรกำหนด
โครงสร้ำง อำนำจหน้ ำที่ และมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนในภำรกิจหน้ำที่ต่ำง ๆ และต้องมีกำรจัดท ำ
แนวปฏิบัติหรือคู่มือกำรปฏิบัติงำนตำมขั้นตอนในแต่ละระดับกำรปฏิบัติกำร (Level of Activation) รวมทั้ง
ต้องจัดให้มีสถำนที่ และสิ่งอำนวยควำมสะดวก (Facilities) สำหรับกำรปฏิบัติงำน โดยเมื่อเกิดหรือคำดว่ำจะ
เกิดสำธำรณภัยขึ้นกลไกดังกล่ำวจะปรับเข้ำสู่กระบวนกำรปฏิบัติในภำวะฉุกเฉินโดยกำรจัดตั้ง “ศูนย์บัญชำกำร
เหตุกำรณ์” ขึ้น ซึ่งแนวทำงปฏิบัติในกำรจัดตั้งองค์กรปฏิบัติกำรจัดกำรในภำวะฉุกเฉินจะกล่ำวต่อไปในบทที่ 5
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(1) กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.)
ทำหน้ำที่บังคับบัญชำ อำนวยกำร ควบคุม กำกับ ดูแลและประสำนกำรปฏิบัติกำรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัยของกองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแต่ละระดับ โดยมีรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงมหำดไทยเป็นผู้บัญชำกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ และปลัดกระทรวงมหำดไทย
เป็นรองผู้บัญชำกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ ในกรณีกำรจัดกำรสำธำรณภัยขนำดใหญ่ (ระดับ 3)
มี รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำรกระทรวงมหำดไทย และกรณี ก ำรจั ด กำรสำธำรณภั ย ร้ ำ ยแรงอย่ ำ งยิ่ ง (ระดั บ 4)
มีนำยกรัฐมนตรีหรือรองนำยกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมำย เป็นผู้ควบคุมสั่งกำร และบัญชำกำร
(2) กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)
ทำหน้ำที่ประสำนงำน บูรณำกำรข้อมูล และกำรปฏิบัติกำรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ทั้งใน
ส่วนของสรรพกำลัง เครื่องมืออุปกรณ์ แผนปฏิบัติกำรเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
สำธำรณภัยทั้งระบบในภำวะปกติ และในภำวะใกล้เกิดภัย ทำหน้ำที่เตรียมกำรเผชิญเหตุ ติดตำม และเฝ้ำระวัง
สถำนกำรณ์ รวมถึ งวิเครำะห์ ข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้อ ง ประเมิ น สถำนกำรณ์ และแจ้ งเตื อนภั ยพร้อ มทั้ งรำยงำน
และเสนอควำมเห็นต่อผู้บัญชำกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติหรือนำยกรัฐมนตรีตำมแต่ระดับ
กำรจั ด กำรสำธำรณภั ย เพื่ อ ตั ด สิ น ใจในกำรรั บ มื อ โดยมี อ ธิ บ ดี ก รมป้ อ งกั น และบรรเทำสำธำรณภั ย
เป็นผู้อำนวยกำรกลำง
(3) กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.)
ทำหน้ ำที่อำนวยกำร ควบคุม สนับสนุน และประสำนกำรปฏิบัติกำรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย ในพื้น ที่จั งหวัดที่ รับ ผิ ดชอบ โดยมีผู้ ว่ำรำชกำรจังหวัด /ผู้ อำนวยกำรจังหวัด เป็ นผู้ อำนวยกำร
รองผู้ ว่ำรำชกำรจั งหวั ดที่ ผู้ ว่ำรำชกำรจั งหวั ด มอบหมำย และนำยกองค์ ก ำรบริห ำรส่ ว นจั งหวัด เป็ น รอง
ผู้อำนวยกำร ทั้งนี้ ให้มีกำรจัดประชุมกองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง
(4) กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.)
ท ำหน้ ำที่ อ ำนวยกำร ควบคุ ม สนั บ สนุ น ประสำนกำรปฏิ บั ติ ในกำรป้ องกั น และบรรเทำ
สำธำรณภัยในเขตกรุงเทพมหำนคร และจัดทำแผนปฏิบัติกำรหรือแผนเผชิญเหตุตำมประเภทควำมเสี่ยงภัย
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนกำรป้ องกั น และบรรเทำสำธำรณภั ย กรุงเทพมหำนคร รวมทั้ งด ำเนิ น กำรสนั บ สนุ น
กำรปฏิบัติกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และเป็ นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดสำธำรณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ
โดยมีผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครในฐำนะผู้อำนวยกำรเป็นผู้รับผิดชอบ มีอำนำจหน้ำที่และแนวทำงปฏิบัติ
ตำมหมวด 3 แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ องค์ประกอบและอำนำจหน้ำที่
ให้เป็นไปตำมที่ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครกำหนด
(5) กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสานักงานเขต (กอปภ.สนข.)
ทำหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติหน้ำที่ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในเขตของตน
และมีหน้ำที่ช่วยเหลือผู้อำนวยกำรกรุงเทพมหำนครตำมที่ได้รับมอบหมำย โดยให้ส่วนรำชกำรและหน่วยงำน
ของกรุงเทพมหำนคร รวมทั้งภำคเอกชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ร่วมปฏิบัติงำนในกองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัยสำนักงำนเขต
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(6) กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเภอ (กอปภ.อ.)
ท ำหน้ ำที่ อ ำนวยกำร ควบคุ ม สนั บสนุ น และประสำนกำรปฏิ บั ติ กั บองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และปฏิบัติงำนตำมที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรือกองอำนวยกำร
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดมอบหมำย โดยมีนำยอำเภอ/ผู้อำนวยกำรอำเภอ เป็นผู้อำนวยกำร
ทั้งนี้ ให้มีกำรจัดประชุมกองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยอำเภอ อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง
(7) กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา)
ทำหน้ำที่อำนวยกำร ควบคุม ปฏิบัติกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย เผชิญเหตุและแจ้งเตือนภัย
เมื่อเกิดสำธำรณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยของเมืองพัทยำ
ให้สอดคล้องกับแผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดและแผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
อำเภอ รวมถึงมีหน้ำที่ช่วยเหลือผู้อำนวยกำรจังหวัดและผู้อำนวยกำรอำเภอตำมที่ได้รับมอบหมำย พร้อมทั้ง
สนั บ สนุ น กำรป้ องกัน และบรรเทำสำธำรณภัยให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีพื้นที่ติดต่อหรือใกล้ เคียง
หรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อได้รับกำรร้องขอ โดยมีนำยกเมืองพัทยำ/ผู้อำนวยกำรเมืองพัทยำ เป็นผู้อำนวยกำร ทั้งนี้ ให้มีกำร
จัดประชุมกองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเมืองพัทยำ อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง
(8) กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล (กอปภ.ทน./ทม./ทต.)
ทำหน้ำที่อำนวยกำร ควบคุม ปฏิบัติกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย เผชิญเหตุและแจ้งเตือนภัย
เมื่อเกิดสำธำรณภัยขึ้น พร้อมทั้งจั ดทำแผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยของเทศบำล
ให้สอดคล้องกับแผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด และแผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
อำเภอ รวมถึงมีหน้ำที่ช่วยเหลือผู้อำนวยกำรจังหวัดและผู้อำนวยกำรอำเภอตำมที่ได้รับมอบหมำย พร้อมทั้ง
สนั บ สนุ น กำรป้ องกัน และบรรเทำสำธำรณภัยให้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นซึ่งมีพื้นที่ติดต่อหรือใกล้ เคียง
หรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อได้รับกำรร้องขอ โดยมีนำยกเทศมนตรี/ผู้อำนวยกำรเทศบำล เป็นผู้อำนวยกำร ทั้งนี้ ให้มีกำรจัด
ประชุมกองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเทศบำล อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง
(9) กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตาบล (กอปภ.อบต.)
ทำหน้ำที่อำนวยกำร ควบคุม ปฏิบัติกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย เผชิญเหตุ และแจ้งเตือนภัย
เมื่อเกิดสำธำรณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยขององค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลให้สอดคล้องกับแผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด และแผนกำรป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัยอำเภอ รวมถึงมีหน้ำที่ช่วยเหลือผู้อำนวยกำรจังหวัดและผู้อำนวยกำรอำเภอตำมที่ได้รับมอบหมำย
พร้อมทั้งสนับสนุนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียง
หรื อ เขตพื้ น ที่ อื่น เมื่ อได้ รับ กำรร้ องขอ โดยมีน ำยกองค์ กำรบริห ำรส่ ว นตำบล/ผู้ อำนวยกำรองค์ กำรบริหำร
ส่วนตำบลเป็ น ผู้อำนวยกำร ทั้งนี้ ให้ มีกำรจัดประชุมกองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยองค์กำร
บริหำรส่วนตำบล อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง และมีองค์ประกอบ ดังนี้

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย

หน้า 28

กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
ประกอบด้วย
1. นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ผู้อำนวยกำร
2. ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
รองผู้อำนวยกำร
3. ผู้อำนวยกำรกองช่ำง
กรรมกำร
4. ผู้อำนวยกำรกองคลัง
กรรมกำร
5. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย
กรรมกำร
6. ข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย
กรรมกำร
7. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำนทุกหมู่ในตำบลเขำน้อย
กรรมกำร
8. ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลสงเสริมสุขภำพตำบลเขำน้อย
กรรมกำร
9. ผู้อำนวยกำรโรงเรียนทุกโรงเรียนในตำบลเขำน้อย
กรรมกำร
10. หัวหน้ำสำนักปลัด
กรรมกำรและเลขำนุกำร
11. นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
หมายเหตุ อาจปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงกรรมการได้ตามที่เห็นสมควร
อานาจหน้าที่
1. จัดทำแผนปฏิบัติกำรในกำรป้ องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผน
ที่เกี่ยวข้องเพื่ ออำนวยกำร ประสำนงำน และสนับสนุนกำรปฏิบัติในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. กำหนดแนวทำงปฏิบัติเพื่อลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย กำรเตรียมพร้อมรับมือกับสำธำรณภัย เช่น จัดให้มี
กำรฝึกกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย เป็นต้น
3. จัดตั้งทีมเฝ้ ำระวัง ติดตำม ประเมิน และวิเครำะห์ สถำนกำรณ์ส ำธำรณภัย และแจ้งเตือนภัย เมื่อเกิด
หรือคำดว่ำจะเกิดสำธำรณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ และให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉินท้องถิ่น เพื่อควบคุม
และบัญชำกำร กำรเผชิญเหตุสำธำรณภัยในพื้นที่
4. รวบรวม จัดทำคลังข้อมูลทรัพยำกรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และฐำนข้อมูลควำมเสี่ยงภัย
ในพื้นที่ อปท.
5. ช่วยเหลือผู้อำนวยกำรจังหวัดและผู้อำนวยกำรอำเภอตำมที่ได้รับมอบหมำย
6. สนั บ สนุ น กำรป้ องกัน และบรรเทำสำธำรณภัยให้ แก่องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น แห่ งพื้น ที่ห รือพื้น ที่
ใกล้เคียงเมือ่ ได้รับกำรร้องขอ
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แผนภาพที่ 3-2 กลไกกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย

3.3 บทบาท หน้าที่ และแนวทางปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับ อปท.
3.3.1 การปฏิบัติร่วมกับอาเภอและจังหวัด
(1) จัดเจ้ำหน้ำที่ประสำนอำเภอและจังหวัด ในช่วงระยะขณะเกิดภัย พร้อมทั้ งรำยงำนสถำนกำรณ์
สำธำรณภัยที่เกิดขึ้นตำมข้อเท็จจริงเป็นระยะๆ
(2) กรณีสถำนกำรณ์สำธำรณภัยมีควำมรุนแรงให้ประสำนขอกำลังสนับสนุนจำกกองอำนวยกำรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัยอำเภอ/จังหวัด ตำมลำดับ
3.3.2 การปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง
(1) เมื่อเกิดสำธำรณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ขององค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลเขำน้อยและสำธำรณภัยมีควำม
รุนแรงขยำยเป็นวงกว้ำง ให้ผู้อำนวยกำรท้องถิ่น องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อยรำยงำนผู้อำนวยกำรอำเภอ
พร้อมทั้งประสำนกองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยองค์กำรบริหำรส่วนตำบลซับสมบูรณ์ ซึ่งมี
พื้นที่ติดต่อใกล้เคียง ให้สนับสนุนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยที่เกิดขึ้น
(2) เมื่อเกิดสำธำรณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ของซับสมบูรณ์ ให้ผู้อำนวยกำรท้องถิ่น องค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลเขำน้อย ให้กำรสนับสนุนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นกำรบูรณำกำรและกำร
ประสำนกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน
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3.3.3 การปฏิบัติร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่
ในกำรปฏิบั ติ กำรป้ อ งกัน และบรรเทำสำธำรณภั ยร่ว มระหว่ำงพลเรือนกับ ทหำรนั้ น จะต้ องมี
กำรประสำนงำนกันอย่ำงใกล้ชิด เพื่อเป็ นกำรสนับสนุนกำรจัดกำรสำธำรณภัยของกองอำนวยกำรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัยองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย และศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉินท้องถิ่น องค์กำรบริหำร
ส่ ว นต ำบลเขำน้ อ ยกั บ ฝ่ ำยทหำรในพื้ น ที่ ทั้ งนี้ ฝ่ ำยทหำรอำจพิ จำรณำจั ด ตั้งศูน ย์ป ระสำนงำนหรือ ศูน ย์
ปฏิบัติงำนร่วมระหว่ำงพลเรือนกับทหำร ขึ้นอยู่กับระดับของหน่วยและสถำนกำรณ์สำธำรณภัยนั้นๆ โดยมี
แนวทำงปฏิบัติสอดคล้องกับแผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยกระทรวงกลำโหม แผนกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดลพบุรี พ.ศ.2564 และข้อตกลงว่ำด้วยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ระหว่ำง
ผู้ อ ำนวยกำรจั ง หวั ด กั บ หน่ ว ยงำนทหำรในพื้ น ที่ ทั้ ง นี้ ร ำยละเอี ย ดกำรแบ่ ง มอบพื้ น ที่ ในกำรช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยพิบัติของหน่วยทหำร
3.3.4 การปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองค์การสาธารณกุศล
กองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อยเป็นศูนย์กลำงใน
กำรประสำนกำรปฏิบัติในเขตรับผิดชอบตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้สำมำรถติดต่อประสำนงำน สั่งกำร รำยงำน
กำรปฏิบัติ และสถำนกำรณ์ระหว่ำงทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงต่อเนื่อง รวดเร็ว และเชื่อถือได้ โดยมีแนวทำง
ปฏิบัติ ดังนี้
(1) จัดเจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนกับศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉินองค์ กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย (กรณี
เกิดสำธำรณภัย) เพื่อร่วมปฏิบัติกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และกำรช่วยเหลือสงเครำะห์ผู้ประสบภัยให้
เป็นไปอย่ำงมีเอกภำพ
(2) จั ดท ำแผนประสำนงำนกับ องค์กำรสำธำรณกุ ศล และให้ องค์กำรสำธำรณกุ ศล ในจังหวัด
จัดเจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนกับองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์และบุคลำกรที่สำมำรถ
ปฏิบัติภำรกิจได้
(3) องค์ ก ำรบริห ำรส่ ว นต ำบลเขำน้ อ ยและโรงพยำบำลส่ งเสริม สุ ข ภำพประจำต ำบล ร่ว มกั บ
องค์กำรสำธำรณกุศลจัดทำแนวทำงปฏิบัติในกำรสนับสนุนทรัพยำกร เจ้ำหน้ำที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือ เพื่อ
กำรปฏิบัติงำนขององค์กรปฏิบัติในกำรจัดกำรสำธำรณภัยแต่ละระดับ
(4) กรณีที่เมื่อเกิดสำธำรณภัยขึ้น ถ้ำองค์กำรสำธำรณกุศลไปถึงพื้นที่ประสบภัยก่อน เจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบ ให้กั้นเขตพื้นที่อันตรำยและกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ำไปยังพื้นที่อันตรำย พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงำน
หรือเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบโดยทันที เพื่อดำเนินกำรควบคุมสถำนกำรณ์สำธำรณภัย
(5) กรณีที่ได้รับกำรประสำนจำกองค์ กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย หรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
เช่น ตำรวจ เทศบำล เป็นต้น ให้องค์กำรสำธำรณกุศลจัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกไปยังที่เกิดเหตุ และให้รำยงำนตัว
ที่ศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉินองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย หรือผู้อำนวยกำรท้องถิ่น เพื่อรับมอบหมำยภำรกิจ
ในกำรปฏิบัติกำร
(6) กรณี ห ลั ง เกิ ด สำธำรณภั ย ให้ อ งค์ ก ำรสำธำรณกุ ศ ล องค์ ก รเอกชน ช่ ว ยเหลื อ เจ้ ำ หน้ ำ ที่
หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรรักษำควำมปลอดภัยในสถำนที่เกิดเหตุ และพื้นที่รองรับกำรอพยพ ประสำน
หน่ ว ยแพทย์ และพยำบำล อีกทั้ งให้ กำรรักษำพยำบำลเบื้ องต้นแก่ผู้ ประสบสำธำรณภัย พร้อมทั้งล ำเลี ยง
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ผู้ได้รับบำดเจ็บส่งโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจำตำบล โรงพยำบำลประจำอำเภอ รวมทั้งอพยพช่วยเหลือ
ผู้ประสบสำธำรณภัยไปยังที่ปลอดภัยหรือพื้นที่รองรับกำรอพยพ
ตารางที่ 3-1 : รายนามภาคประชาสังคม และองค์การสาธารณกุศลในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
ลาดับที่
รายนามภาคประชาสังคม
โทรศัพท์/โทรสาร
รายชื่อผู้ประสานงาน
และองค์การสาธารณกุศล
1.
2.
.....................................................
3.
.....................................................
4.
.....................................................
5.
.....................................................
6.
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3.4 ขอบเขตสาธารณภัย
ขอบเขตสำธำรณภัยตำมแผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติฉบับนี้ ให้เป็นไปตำมควำมหมำย
“สำธำรณภัย” ตำมมำตรำ 4 แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2550 ดังนี้
“อั ค คี ภั ย วาตภั ย อุ ท กภั ย ภั ย แล้ ง โรคระบาดในมนุ ษ ย์ โรคระบาดสั ต ว์ โรคระบาดสั ต ว์ น้ า
การระบาดของศั ต รู พื ช ตลอดจนภั ย อื่ น ๆ อั น มี ผ ลกระทบต่ อ สาธารณชน ไม่ ว่ า เกิ ด จากธรรมชาติ
มี ผู้ ท าให้ เ กิ ด ขึ้ น อุ บั ติ เ หตุ หรื อ เหตุ อื่ น ใด ซึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด อั น ตรายแก่ ชี วิ ต ร่ า งกายของประชาชน
หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และ
การก่อวินาศกรรมด้วย”

3.5 ระดับการจัดการสาธารณภัย
ระดั บ กำรจั ดกำรสำธำรณภั ยแบ่ งเป็ น 4 ระดั บ ทั้ งนี้ ขึ้ นกั บ พื้ น ที่ ประชำกร ควำมซั บซ้ อน หรื อ
ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรสำธำรณภัย ตลอดจนศักยภำพด้ำนทรัพยำกร ที่ผู้มีอำนำจตำมกฎหมำยใช้ดุลย
พินิจในกำรตัดสินใจเกี่ยวกับควำมสำมำรถในกำรเข้ำควบคุมสถำนกำรณ์เป็นหลัก ดังนี้
ระดับ

1
2
3
4

การจัดการ

ผู้มีอานาจตามกฎหมาย

สำธำรณภัยขนำดเล็ก

ผู้อำนวยกำรอำเภอ ผู้อำนวยกำรท้องถิ่น และ/หรือ
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรกรุงเทพมหำนคร ควบคุม และสั่งกำร
สำธำรณภัยขนำดกลำง
ผู้อำนวยกำรจังหวัด หรือผู้อำนวยกำรกรุงเทพมหำนคร
ควบคุม สั่งกำร และบัญชำกำร
สำธำรณภัยขนำดใหญ่
ผู้บัญชำกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ
ควบคุม สั่งกำร และบัญชำกำร
สำธำรณภัยร้ำยแรงอย่ำงยิ่ง นำยกรัฐมนตรีหรือรองนำยกรัฐมนตรีที่นำยกรัฐมนตรีมอบหมำย
ควบคุม สั่งกำร และบัญชำกำร
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เมื่อเกิดหรือคำดว่ำจะเกิดสำธำรณภัยขึ้นในพื้ นที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย นำยกองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลเขำน้อย ในฐำนะผู้อำนวยกำรท้องถิ่นตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
พ.ศ. 2550 มำตรำ 20 จะเข้ำดำเนินกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในเขตพื้นที่ โดยเร็วเป็นลำดับแรก มี
อำนำจสั่งกำร ควบคุม และกำกับดูแลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำพนักงำนและอำสำสมัคร รวมทั้งติดตำมสถำนกำรณ์ที่
เกิดขึ้น ประเมินโอกำสกำรขยำยควำมรุนแรงของภัย เพื่อรำยงำนนำยอำเภอ ให้เสนอต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
พิจำรณำประกำศหรือยกระดับของภัยจำกสำธำรณภัยขนำดเล็กเป็นสำธำรณภัยขนำดกลำงต่อไป

3.6 กฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
พระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2550 เป็นกฎหมำยหลักในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
จำกสำธำรณภั ยของประเทศ โดยมี กฎหมำย/ ระเบี ยบ/ ประกำศ/ ค ำสั่ งอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้ องสนั บสนุ นกำรจั ดกำร
ควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย ดังนี้
3.6.1 กฎหมายหลัก
พระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2550 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง รวม 9 ฉบับ ได้แก่
(1) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรชดเชยควำมเสียหำยแก่ผู้เสียหำยจำกกำรบำบัดภยันตรำย
จำกสำธำรณภัย พ.ศ. 2554
(2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกิจกำรอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน พ.ศ. 2553
(3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรแต่งตั้งและกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำพนักงำน
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2553
(4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรออกหนังสือรับรองกรณีผู้ประสบภัย
หรือเจ้ำของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน ร้องขอหลักฐำนเพื่อรับกำรสงเครำะห์ หรือบริกำรอื่นใด พ.ศ. 2552
(5) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมำย และบัตรประจำตัวเจ้ำพนักงำนป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2554
(6) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพื่อช่วยเหลือประชำชนตำมอำนำจหน้ำที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(7) ระเบียบคณะกรรมกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยของอำสำสมัคร
ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2560
(8) ประกำศกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย เรื่องแบบหนังสือรับรองผู้ประสบภัย
(9) ประกำศกรมป้ องกันและบรรเทำสำธำรณภั ย เรื่อง หลั กเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรใช้จ่ำย
เงินทดรองรำชกำรในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
3.6.2 กฎหมาย/ ระเบียบ/ ประกาศ/ คาสั่ง ที่สาคัญเพื่อการสนับสนุนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
(1) พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น พ.ศ. 2534 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
(1.1) ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรป้องกันอุบัติภัยแห่งชำติ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(1.2) ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรประสำนงำนด้ำนสำธำรณูปโภค พ.ศ. 2540
(1.3) ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรรับบริจำคและกำรให้ควำมช่ วยเหลือผู้ประสบ
สำธำรณภัย พ.ศ. 2542
(1.4) ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรป้องกันและขจัดมลพิษทำงน้ำเนื่องจำกน้ำมัน พ.ศ. 2547
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(1.5) ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรบริหำรทรัพยำกรน้ำแห่งชำติ พ.ศ. 2561
(1.6) ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรบริหำรระบบกำรเตือนภัยพิบัติแห่งชำติ พ.ศ. 2552
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(1.7) ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรเรี่ยไรของหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(1.8) ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยคณะกรรมกำรบริหำรสินเชื่อเกษตรแห่งชำติ พ.ศ. 2541
(2) ระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
(2.1) ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2562
- หลักเกณฑ์กำรใช้จ่ำยเงินทดรองรำชกำรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563
(2.2) ระเบี ย บกระทรวงกำรคลั ง ว่ ำ ด้ ว ยเงิ น ทดรองรำชกำรเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ คนไทยใน
ต่ำงประเทศ พ.ศ. 2562
(2.3) ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำรเพื่อใช้จ่ำยกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
ในกำรรักษำควำมมั่นคงของประเทศ พ.ศ. 2562
(2.4) ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจ่ ำยเงินทดรองรำชกำรเพื่อกำรป้องกันและขจัด
ภำวะมลพิษทำงทะเลเนื่องจำกน้ำมัน พ.ศ. 2527
(3) พระราชบัญญัติ/ ระเบียบ ประกาศ/ คาสั่งอื่นๆ
(3.1) พระรำชบัญญัติกองอำสำรักษำดินแดน พ.ศ. 2497
(3.2) พระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
(3.3) พระรำชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507
(3.4) พระรำชบัญญัติกำชำด พ.ศ. 2499
(3.5) พระรำชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักรำช 2457
(3.6) พระรำชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558
(3.7) พระรำชบัญญัติสงเครำะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจำกกำรช่วยเหลือรำชกำร กำรปฏิบัติงำนของชำติ
หรือกำรปฏิบัติตำมหน้ำที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2543
(3.8) พระรำชบัญญัติทำงหลวง พ.ศ. 2535
(3.9) พระรำชบัญญัติทำงหลวงสัมปทำน พ.ศ. 2542
(3.10) พระรำชบัญญัติควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรงำน พ.ศ. 2554
(3.11) พระรำชบั ญ ญั ติส งเครำะห์ ข้ำรำชกำร ผู้ได้รับอันตรำยหรือกำรป่ วยเจ็บเพรำะเหตุ
ปฏิบัติรำชกำร พ.ศ. 2546
(3.12) พระรำชบัญญัติจัดระเบียบรำชกำรกระทรวงกลำโหม พ.ศ.2551
(3.13) พระรำชบัญญัติกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร พ.ศ. 2551
(3.14) พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535
(3.15) พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522
(3.16) พระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
(3.17) พระรำชบัญญัติโรคระบำดสัตว์ พ.ศ. 2558
(3.18) พระรำชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้ำ พ.ศ. 2535
(3.19) พระรำชบัญญัติวัตถุอันตรำย พ.ศ. 2535
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(3.20) พระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559
(3.21) พระรำชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530
(3.22) พระรำชบัญญัติอำวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอำวุธปืน พ.ศ. 2490
(3.23) พระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิดบำงประกำรต่อกำรเดินอำกำศ พ.ศ. 2558
(3.24) พระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537
(3.25) พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496
(3.26) พระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
(3.27) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. 2528
(3.28) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรเมืองพัทยำ พ.ศ. 2542
(3.29) พระรำชบัญญัติกำรชลประทำนหลวง พ.ศ. 2485
(3.30) พระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ำ พ.ศ. 2561
(3.31) พระรำชบัญญัติกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล พ.ศ. 2562
(3.32) พระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงแพ่งต่อควำมเสียหำยจำกมลพิษน้ำมันอันเกิดจำกเรือ พ.ศ. 2560
(3.33) พระรำชบัญญัติกำรช่วยเหลือกู้ภัยทำงทะเล พ.ศ. 2550
(3.34) พระรำชบัญญัติสำธำรณสุข พ.ศ. 2535
(3.35) พระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. 2535
(3.36) พระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก พ.ศ. 2522
(3.37) พระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ.2522
(3.38) พระรำชบัญญัติกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
(3.39) พระรำชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2535
(3.40) พระรำชบัญญัติสถำนบริกำร พ.ศ.2509
(3.41) พระรำชบัญญัติกำรชลประทำนหลวง พ.ศ.2485
(3.42) พระรำชบัญญัติรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง พ.ศ. 2535
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บทที่ 4
การปฏิบัติก่อนเกิดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การมุ่งเน้นการลดความเสีย่ งจากสาธารณภัย
กำรลดควำมเสี่ย งจำกสำธำรณภัย เป็น แนวคิด และวิธีป ฏิบัติใ นกำรลดโอกำสของควำมรุน แรง
และผลกระทบที่เกิดจำกสำธำรณภัยได้ด้วยกำรประเมินควำมเสี่ยง เพื่อนำมำกำหนดนโยบำย แผน และมำตรกำร
เพื่อแก้ไขต้นเหตุของปัญหำในกำรลดควำมเสี่ยงที่เกิดแก่ชุมชนและสังคม โดยกำรมุ่งเน้นกำรลดควำมเสี่ยงที่มีอยู่เดิม
และป้อ งกัน ไม่ให้เกิด ควำมเสี ่ย งใหม่ด้ว ยกำรลดควำมล่อ แหลม ลดปัจ จัย ที่ท ำให้เ กิด ควำมเปรำะบำง
และเพิ่มศักยภำพในกำรจัดกำรให้สังคมมีควำมพร้อมในกำรเผชิญเหตุ และฟื้นฟูให้ดีกว่ำและปลอดภัยกว่ำเดิม
อันนำไปสู่กำรรู้รับ - ปรับตัว - ฟื้นเร็วทั่ว - อย่ำงยั่งยืน (Resilience)
ควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย (Disaster Risk) หมำยถึง โอกำสที่สำธำรณภัยทำให้เกิดกำรสูญเสียต่อชีวิต
ร่ำงกำย ทรัพย์สิน ควำมเป็นอยู่และภำคบริกำรต่ำงๆในชุมชนใดชุ มชนหนึ่ ง ณ ห้ วงเวลำใดเวลำหนึ่งในอนำคต
ซึ่งสำมำรถแทนด้วยสมกำรแสดงควำมสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับควำมเสี่ยง ได้แก่ ภัยควำมล่อแหลม
ควำมเปรำะบำงและศักยภำพ ดังนี้
ควำมเสี่ยง (Risk) = ภัย (Hazard) x ควำมล่อแหลม (Exposure) x ควำมเปรำะบำง (Vulnerability)
ศักยภำพ (Capacity)
การวิเ คราะห์ค วามเสี่ย ง, การประเมิน ความเสี่ย ง (Risk Assessment) หมำยถึง กระบวนกำรกำหนด
ลักษณะ ขนำด หรือขอบเขตของควำมเสี่ยงโดยกำรวิเครำะห์ภัยที่เกิดขึ้นและประเมินสภำวะกำรเปิดรับต่อ
ควำมเสี่ยง (exposure) ควำมเปรำะบำง (Vulnerability) และ ศักยภำพ (Capacity) ในกำรรับมือของชุมชน
ที่อำจเป็นอันตรำยต่อชีวิตและทรัพย์สิน กำรดำรงชีวิตและสิ่งแวดล้อม เป็นกำรวิเครำะห์ควำมน่ำจะเป็นในกำร
เกิดผลกระทบจำกภัยในพื้นที่หนึ่ง ๆ มีประโยชน์ในกำรวำงแผนเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงมีระบบ
ภัย (Hazard) หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่เกิดจำกธรรมชำติหรือกำรกระทำของมนุษย์ที่อำจนำมำ
ซึ่งควำมสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน ตลอดจนทำให้เกิดผลกระทบทำงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ความล่อแหลม (Exposure) หมำยถึง กำรที่ผู้คน อำคำรบ้ำนเรือน ทรัพย์สิน ระบบต่ำงๆ
หรือองค์ประกอบใดๆ มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงและอำจได้รับควำมเสียหำย
ความเปราะบาง (Vulnerability) หมำยถึง ปัจจัยหรือสภำวะใดๆ ที่ทำให้ชุมชนหรือสังคม
ขำดควำมสำมำรถในกำรปกป้องตนเอง ทำให้ไม่สำมำรถรับมือกับสำธำรณภัย หรือไม่สำมำรถฟื้นฟูได้อย่ำง
รวดเร็วจำกควำมเสียหำยอันเกิดจำกสำธำรณภัย ปัจจัยเหล่ำนี้มีอยู่ในชุมชนหรือสังคมมำนำนก่อนเกิดสำธำรณภัย
และอำจเป็นปัจจัยที่ทำให้ผลกระทบของภัยมีควำมรุนแรงมำกขึ้น
ศักยภาพ (Capacity) หมำยถึง ควำมสำมำรถที่จะกระทำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือควำมสำมำรถ
ที่อำจจะพัฒนำต่อไปให้เป็นประโยชน์มำกขึ้น
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4.1 แนวคิดการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
กำรลดควำมเสี่ ย งจำกสำธำรณภั ย ในแต่ ล ะประเทศไม่ ส ำมำรถด ำเนิ น กำรให้ บ รรลุ เป้ ำ หมำยได้
โดยบุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง หรื อ หน่ ว ยงำนใดหน่ ว ยงำนหนึ่ ง เนื่ อ งจำกสำธำรณภั ย เป็ น เรื่ อ งของคนทุ ก คน
จึงจำเป็นต้องมีกำรกำหนดแนวทำงให้ดำเนินกำรลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยร่วมกันทุกภำคส่วนของประเทศ
ทั้งนี้ ระดับสำกลและระดับภูมิภำคได้มีกำรจัดทำกรอบกำรดำเนินงำนเพื่อเป็น แนวทำงในกำรลดควำมเสี่ยง
จำกสำธำรณภัยให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล และได้มีกำรยอมรับแนวคิดในกำรปฏิบัติกำรเพื่อลดควำมเสี่ยง
จำกสำธำรณภั ย หรื อ Disaster Risk Reduction: DRR ขึ้ น เพื่ อ ให้ เ ข้ ำ ใจควำมเสี่ ย งจำกสำธำรณภั ย
เสริมสร้ำงศักยภำพกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย ลงทุนด้ำนกำรลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยเพื่อให้มี
ภูมิคุ้มกันในกำรพร้อมรับมือและฟื้นคืนกลับได้อย่ำงรวดเร็ว รวมทั้งพัฒ นำศักยภำพเพื่อเตรียมพร้อมในกำร
เผชิญเหตุสำธำรณภัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ และกำรฟื้นสภำพและซ่อมสร้ำงให้ดีกว่ำและปลอดภัยกว่ำเดิม
ในช่วงกำรฟื้นฟู

4.2 เป้าประสงค์
4.2.1 เพื่อจัดกำรควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น โดยกำรลดควำมเปรำะบำง และควำมล่อแหลม พร้อมทั้งกำร
เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรเตรียมพร้อมรับกับสำธำรณภัยที่เกิดขึ้น
4.2.2 เพื่อให้มีมำตรกำร ให้ทุกภำคส่วนลดควำมเสี่ยงที่มีอยู่เดิมและป้องกันไม่ให้เกิดควำมเสี่ยงใหม่

4.3 กลยุทธ์การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมให้มีการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยระดับท้องถิ่น
(1) แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบล
เขาน้อย มีแนวทำงกำรปฏิบัติในกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย ดังนี้
(1.1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกระบวนกำรประเมินควำมเสี่ยง ประกอบด้วย
(1) จัดท ำฐำนข้อมูล เพื่ อสนั บสนุน กำรบริห ำรจัดกำรสำธำรณภัย เช่น ฐำนข้อมูล สถิติ
สำธำรณภัย ฐำนข้อมูลผู้ประสบภัย ฐำนข้อมูลเจ้ำหน้ำที่และอำสำสมัคร ฐำนข้อมูลผู้เชี่ยวชำญ และฐำนข้อมูลอื่นๆ
ที่จำเป็นเพื่อให้พร้อมเรียกใช้งำนได้ทันทีเมื่อเกิดภำวะฉุกเฉิน และมีกำรเชื่อมโยงข้อมูลทุกภำคส่วนในทุกระดับ
โดยกำหนดให้มีข้อตกลงระหว่ำงหน่วยงำนในกำรขอใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในกำรประเมินควำมเสี่ยงจำก
สำธำรณภัยร่วมกัน เพื่อให้ได้แผนที่ควำมเสี่ยง (Risk Map) ทั้งนี้ ให้มีกำรปรับปรุงฐำนข้อมูลเชิง สถิติเพื่อกำร
ประเมินควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยอย่ำงสม่ำเสมอ
(1.2) วิเครำะห์ควำมเสี่ยงโดยสร้ำงฉำกทัศน์/สถำนกำรณ์สมมุติ (Scenario - base risk assessment)
เป็นกำรใช้สถำนกำรณ์หรือสถิติของภัยที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เพื่อค้นหำควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต (Future
Risk Scenario) หรือกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ โดยให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
พื้นที่นำควำมรู้และแนวทำงปฏิบัติจำกภูมิปัญญำท้องถิ่นมำปรับใช้ร่วมกับควำมรู้เชิงวิทยำศำสตร์ ผนวกกับปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับควำมเสี่ยงในทุกมิติ (Inclusive DRR)
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(2) แนวทางปฏิบัติในการใช้ผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผน
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย วำงแผนเพื่อป้องกันควำมเสี่ยง แก้ไขปัญหำควำมเปรำะบำง และควำม
ล่อแหลม กำรเตรียมควำมพร้อมและเพิ่มศักยภำพในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยในทุกระดับ โดยนำผลกำร
ประเมินควำมเสี่ยงมำเป็นแนวทำงในกำรกำหนดแผนงำน/โครงกำรในกำรลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยจำกทุก
หน่วยงำน มำใช้ในกำรลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยตำมภัยประเภทต่ำงๆ เพื่อจัดลำดับควำมสำคัญและ
จัดสรรทรัพยำกร รวมถึงกำรสร้ำงนวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีเพื่อกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยบรรจุใน
แผนปฏิบัติกำร ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนำท้องถิ่น
ดังนี้
ตารางที่ 4-1 : แผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
พื้นที่และระดับความเสี่ยง
แผนงาน/
ระดับสูง ระดับกลำง ระดับต่ำ แนวทางการลดความ
โครงการในการลด
ประเภทของภัย
เสี่ยงจากสาธารณภัย
ความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย
อุทกภัย
ม. .1-5....
1. จั ด ท ำฐำนข้ อ มู ล สถิ ติ ใช้โครงสร้ำง
เพื่อนำมำวิเครำะห์พื้นที่ 1. โครงกำรขุดลอก
เสี่ยงภัย
ลำน้ำสำธำรณะ
2. สร้ำงระบบกำรแจ้งเตือน และกำรขุดสระกักเก็บ
ภัยให้มีประสิทธิภำพ
น้ำเพื่อป้องกันและ
3 . วิ เครำะห์ ปั จจั ยเสี่ ยง แก้ไขปัญหำภัยแล้ง
และสำเหตุของกำรเกิดภัย และอุทกภัย
4. ประเมิ นควำมเสี่ ยงภั ย 2. กำรสร้ำงอ่ำงเก็บ
จำกอุ ทกภั ยและดิ น กักน้ำ และสร้ำง
โค ล น ถ ล่ ม โด ย ก ำร ระบบระบำยน้ำ
ประเมิ น ภั ยและควำม 3. ปลูกไม้คลุมหน้ำ
ล่ อแหลมเพื่ อประเมิ น ดิน กันดินพังทลำย
โอกำสหรื อ ควำมเป็ น 4. โครงกำรก่อสร้ำง
ไปได้ ที่ จะเกิ ดอุ ท กภั ย ฝำย/เขื่อนป้องกัน
แ ล ะ ดิ น โค ล น ถ ล่ ม ตลิ่งริมแม่น้ำ
รวมทั้ งศึ กษ ำวิ ธี ลด 5. โครงกำรขุดเจำะ
ผลกระทบ เพื่ อ น ำไป บ่อบำดำล
ก ำห น ดมำตรกำรที่ 6. โครงกำรรณรงค์
เหมำะสมในกำรบริหำร ปลูกป่ำ/หญ้ำแฝก
จั ดกำรภั ย จำกอุ ทกภั ย ฯลฯ
และดินโคลนถล่ม
ไม่ใช้โครงสร้ำง
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย

แหล่ง
หน่วยงาน
งบประมาณ
รับผิดชอบ

1. อปท.
2. อำเภอ
2. จังหวัด
3.หน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง
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1. งบประมำณ
รำยจ่ำย
ประจำปี
2.งบประมำณ
อื่น

พื้นที่และระดับความเสี่ยง
ประเภทของภัย

ระดับสูง ระดับกลำง ระดับต่ำ

ภัยจำกกำร ม. 1
คมนำคมและ ม. .3....
ขนส่ง
ม. ...4..
ม. ...5..

แนวทางการลดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย

ม. ..2... 1. กำรกำหนดจุดเสี่ยงของ
ม. .....
กำรเกิ ด อุ บั ติ เหตุ ท ำง
ม. .....
ถนน
2. วิ เครำะห์ ปั จจั ยเสี่ ยง
และสำเหตุของกำรเกิดภัย

หน่วยงาน
แผนงาน/
โครงการในการลด รับผิดชอบ
ความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย
1. กำรฝึกอบรมให้
ควำมรู้ในกำร
ช่วยเหลือตนเองเมื่อ
เกิดอุทกภัย
2. โครงกำรด้ำน
กำรจัดทำข้อมูล
สถิติภัย
3. โครงกำรด้ำน
กำรพัฒนำระบบ
กำรแจ้งเตือนภัย
ใช้โครงสร้ำง
1. โครงกำร
ปรับปรุงถนน
2. โครงกำร
ก่อสร้ำง
ถนนลำดยำง
3. ติดตั้งป้ำยเตือน
ไม่ใช้โครงสร้ำง
1.โครงกำรอบรมให้
ควำมรู้ วินัยจรำจร
แก่ประชำชน
นักเรียน นักศึกษำ
2. โครงกำรณรงค์
กำรสวมหมวก
นิรภัย/คำดเข็มขัด
นิรภัย
3. ส่งเสริม
มำตรำกำรตรวจจับ
กวดขันวินัยจรำจร
4. กิจกรรมประชุม

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
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แหล่ง
งบประมาณ

พื้นที่และระดับความเสี่ยง

แผนงาน/
ระดับสูง ระดับกลำง ระดับต่ำ แนวทางการลดความ
โครงการในการลด
ประเภทของภัย
เสี่ยงจากสาธารณภัย
ความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย
หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องเพื่อร่วม
วิเครำะห์จุดเสี่ยง
5. กิจกรรมประชุม
หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องเพื่อร่วม
วิเครำะห์ปัจจัย
เสี่ยง และสำเหตุ
ของกำรเกิดภัย
6. กิ จ กรรมประชุ ม
ห น่ ว ย ง ำ น ที่
เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำ
แผนที่ เสี่ ยงภั ยระบุ
เส้ น ท ำ ง ที่ เกิ ด
อุบัติเหตุซ้ำซำก
ฯลฯ
อัคคีภัย
ม. 1-5
1. จัดทำฐำนข้อมูลสถิติ 1. จัดตั้งศูนย์เตรียม
เพื่อนำมำวิเครำะห์พื้นที่ ควำมพร้อมป้องกัน
เสี่ยงภัย
ภัยชุมชนจำกภัย
2. วิเครำะห์ปัจจัยเสี่ยง
อุทกภัย วำตภัย
และสำเหตุของกำรเกิดภัย และอัคคีภัย
2. โครงกำรด้ำน
กำรจัดทำข้อมูล
สถิติภัยฯลฯ
ภัยแล้ง
ม. 1-5
1. จัดทำฐำนข้อมูลสถิติ ใช้โครงสร้ำง
เพื่อนำมำวิเครำะห์พื้นที่ 1. โครงกำรขุดลอก
เสี่ยงภัย
ลำน้ำสำธำรณะ และ
2. วิเครำะห์ปัจจัยเสี่ยง
กำรขุดสระกักเก็บน้ำ
และสำเหตุของกำรเกิดภัย เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหำภัยแล้ง
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย

แหล่ง
หน่วยงาน
รับผิดชอบ งบประมาณ

1. อปท.
2. อำเภอ
2. จังหวัด
3.หน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง

1. งบประมำณ
รำยจ่ำย
ประจำปี
2.
งบประมำณ
อื่น

1. อปท.
2. อำเภอ
2. จังหวัด
3.หน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง

1. งบประมำณ
รำยจ่ำย
ประจำปี
2.
งบประมำณ
อื่น
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พื้นที่และระดับความเสี่ยง
ประเภทของภัย

ระดับสูง ระดับกลำง ระดับต่ำ

แนวทางการลดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย

หน่วยงาน
แผนงาน/
โครงการในการลด รับผิดชอบ
ความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย
และอุทกภัย
2. กำรสร้ำงอ่ำงเก็บ
กักน้ำ และสร้ำง
ระบบระบำยน้ำ
3. โครงกำรก่อสร้ำง
ฝำย/เขื่อนป้องกัน
ตลิ่งริมแม่น้ำ
4. โครงกำรขุดเจำะ
บ่อบำดำล
ฯลฯ
ไม่ใช้โครงสร้ำง
1. โครงกำรด้ำน
กำรจัดทำข้อมูล
สถิติภัย
2. โครงกำรด้ำน
กำรพัฒนำระบบ
กำรแจ้งเตือนภัย
ฯลฯ

แหล่ง
งบประมาณ

(3) แนวทางปฏิบัติในการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย ได้กำหนดให้มี สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องกำรลดควำม
เสี่ยง
จำกสำธำรณภัยเพื่อนำไปสู่กำรปฏิบัติ ดังนี้
(3.1) สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้ แก่ประชำชนและทุกภำคส่วนได้รับทรำบควำมเสี่ยงของพื้นที่
ตนเอง เพื่อให้มีควำมตระหนัก เข้ำใจควำมเสี่ยงในพื้นที่รู้เท่ำทันภัย และเตรียมควำมพร้อมรับมือกับสำธำรณภัย
ในกำรวำงแผนและกำรลงทุน ในกำรลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย โดยกำรสนับสนุนให้สื่ อประชำสั มพันธ์
ทุกแขนงมีบทบำทในกำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้ำนควำมปลอดภัยในชีวิตประจำวัน เช่น
กำรใช้ถนนอย่ำงปลอดภัย กำรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ำภำยในบ้ำน กำรเตรียมกำรในกำรรับมือ สำธำรณภัย โดยเฉพำะ
อย่ ำงยิ่ งสื่ อประชำสั ม พัน ธ์ที่ ส ำมำรถเข้ำถึงประชำชนได้อย่ำงมีประสิ ทธิภ ำพ เช่น วิ ท ยุ โทรทั ศน์ หนังสื อ
อินเตอร์เน็ต

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
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(3.2) จัดทำ ปรับปรุง และพัฒนำคู่มือกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย (Disaster Risk
Assessment Guideline) โดยให้หน่วยงำนภำคในระดั บท้องถิ่น ประเมินควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย ร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภำคส่วนต่ำงๆ ได้รับรู้ควำมเสี่ยงของพื้นที่
(3.3) ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ อ งค์ ก รเครือ ข่ ำ ยในกำรป้ อ งกั น และบรรเทำสำธำรณภั ย
ทุกภำคส่วน ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอำสำสมัครต่ำงๆ มีส่วนร่วมในกำรรณรงค์
ในเรื่องควำมปลอดภัยอย่ำงต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
กำรลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยมุ่งเน้นกำรป้องกันไม่ให้เกิดควำมเสี่ยงใหม่และลดควำมเสี่ยงที่มี
อยู่ เดิมด้วยมำตรกำรและวิธีกำรที่ หลำกหลำยในกำรป้องกันและลดควำมล่อแหลม เปรำะบำง และเพิ่มศักยภำพ
ในกำรเตรีย มควำมพร้อมในกำรเผชิญ เหตุ รวมทั้ งฟื้นฟู ให้ กลั บคืนสภำพได้อย่ำงรวดเร็ว และดีขึ้นกว่ำเดิม
โดยพิจำรณำเลือกใช้วิธีกำรลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยตำมแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้
(1) แนวทางปฏิบัติในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เช่น
(1.1) ย้ ำ ยที่ ตั้ ง ชุ ม ชน หมู่ บ้ ำ นและอำคำรสถำนที่ อ อกนอกพื้ น ที่ เ สี่ ย ง ต่ อ กำรเกิ ด
สำธำรณภัย หรือกำรออกแบบโครงสร้ำงและใช้วัสดุในกำรก่อสร้ำงที่มีควำมคงทนและปลอดภัย
(1.2) กำหนด/จัดทำโซนนิ่ง เพื่อวำงแผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย
(1.3) จั ดทำผังเมือง โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย
และมีกำรบังคับใช้อย่ำงเคร่งครัด พร้อมทั้งจัดทำกฎระเบียบมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยในชุมชนที่อยู่อำศัย
(2) แนวทางปฏิบัติในการป้องกันและลดผลกระทบจากความเสี่ยง (Risk Prevention and Mitigation)
ดำเนินกำรป้องกันและลดผลกระทบ โดยดำเนินกำรทั้งที่ใช้โครงสร้ำง และไม่ใช้โครงสร้ำง
เพื่ อ ขจั ด หรื อ ลดโอกำสที่ ส ำธำรณภั ย จะสร้ ำงผลกระทบต่ อ บุ ค คล ชุ ม ชนหรือ สั งคม เพื่ อ เตรีย มกำรด้ ำ น
ทรัพยำกร ระบบกำรปฏิบัติกำรและควำมพร้อมไว้รองรับสถำนกำรณ์สำธำรณภัยที่อำจเกิดขึ้น ทั้งกำรป้องกัน
บรรเทำและระงับภัยให้มีควำมพร้อมที่จะเผชิญสำธำรณภัยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
(2.1) มาตรการเชิงใช้โครงสร้าง
กำรป้องกันและลดผลกระทบโดยใช้โครงสร้ำง หมำยถึง กำรใช้สิ่งก่อสร้ำงที่มนุษย์สร้ำงขึ้น
เช่น อำคำร เขื่อน กำแพง อ่ำงเก็บ น้ำ ฝำย เหมือง เส้นทำงคมนำคมเพื่อส่งกำลังบำรุง ป้ำยสัญญำณ ฯลฯ
เพื่อกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ซึ่งจะต้องพิจำรณำให้สอดคล้องกับสภำพพื้นที่ว่ำควรใช้กำรป้องกัน
แบบใดจึงจะเหมำะสมกับสภำพพื้นที่เสี่ยงภัยนั้นๆ ประกอบด้วย
(1) จัดหำพื้นที่รองรับ น้ำและกักเก็บน้ำ เช่น อ่ำงเก็บน้ำ เขื่อน สระน้ำ ทำนบ เหมือง
ฝำย รวมทั้งกำรขุดลอกคูคลอง แหล่งน้ำสำธำรณะที่ตื้นเขิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง
และกำรระบำยในฤดูฝน
(2) ก่อสร้ำงกำแพง ผนัง หรือรอดักตะกอน เพื่อป้องกันกำรเอ่อล้นหรือสูญเสียพื้นดิน
จำกกำรกัดเซำะชำยฝั่งของทะเลและแม่น้ำ
(3) เสริมควำมแข็งแรงของโครงสร้ำงบ้ำน อำคำร ให้สำมำรถต้ำนทำนแรงจำกลมพำยุ
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
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(4) กรณีกำรก่อสร้ำงอำคำรและสิ่งปลูกสร้ำงในพื้นที่เสี่ยงภัยต้องให้มีควำมมั่นคงแข็งแรง
และมีระบบควำมปลอดภัยสำหรับผู้ใช้อำคำร ทั้งนี้ให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ.๒๕๒๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งข้อกำหนดและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
(5) ก่อสร้ำง/ปรับปรุงเส้นทำงเพื่อกำรส่งกำลังบำรุง หรือเส้นทำงไปสถำนที่หลบภัยให้ใช้
กำรได้ตลอดเวลำ
(2.2) มาตรการทีไ่ ม่ใช้โครงสร้าง
กำรป้ องกัน และลดผลกระทบโดยไม่ใช้โครงสร้ำง เป็น กำรดำเนิ นกำรเพื่ อ ช่วยท ำให้
กำรดำเนินงำนในกำรป้องกันและลดผลกระทบจำกภัย ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น เช่น กำรใช้มำตรกำรด้ำน
กฎหมำยควบคุมมำตรฐำนกำรก่อสร้ำง กำรจัดสรรกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน กำรอบรมวิศวกรในกำรก่อสร้ำง
(1) กำหนดเขตพื้นที่และจัดกลุ่มที่ตั้งทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อหลีกเลี่ยง
พื้นที่เสี่ยงภัย เช่น กำรวำงแผนกำรใช้ที่ดิน กำรจัดทำแผนที่เสี่ยงภัย กำรกำหนดมำตรฐำน ควำมปลอดภัยของ
กิจกรรมต่ำง ๆ กำรกำหนดโซนนิ่ง เป็นต้น
(2) เสริมสร้ำงควำมแข็งแรงของตลิ่ง ปลูกต้นไม้ ไม้พุ่ม หญ้ำแฝก ป้องกันชุมชนริมน้ำ
(3) ปรับแผนกำรเกษตรเพื่อกระจำยควำมเสี่ยง เช่น ปลูกป่ำต้นไม้ ปลูกไม้คลุมหน้ำดิน
กันดินพังทลำย ทำแนวปลูกแบบขวำง แนะนำพันธุ์พืชที่ทนต่อแมลงศัตรูพืชและควำมแห้งแล้ง รวมถึงส่งเสริม
กำรปลูกพืชให้เหมำะสมกับสภำพพื้นที่และสภำพภูมิอำกำศ เป็นต้น
(4) ออกมำตรกำรที่จำเป็นในกำรลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย
(5) บั งคับ ใช้กฎหมำยและกำรมีส่ ว นร่ว มของประชำชนในพื้น ที่ กับหน่วยงำนภำครัฐ
ในกำรป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัย เช่น กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้องแก่ประชำชนเกี่ยวกับ สำธำรณภัยต่ำงๆ
ที่เกิดจำกกำรกระทำของประชำชนเอง เช่น กำรเผำตอซังข้ำว กำรเผำใบอ้อย เป็นต้น
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย ได้นำแนวคิดกำรลดควำมเสี่ยงมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร
สำธำรณภัย ภำยใต้กำรวิเครำะห์ประเมินควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยต่ำงๆ ของ อปท. โดยได้จัดทำโครงกำร/
มำตรกำร/แผนงำน และแนวทำงกำรป้องกันและลดผลกระทบจำกทุกหน่วยงำนมำใช้ในกำรป้องกันและลด
ผลกระทบ ตำมภัยประเภทต่ำงๆ และบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/แผนพัฒนำท้องถิ่น
(3) แนวทางปฏิบัติในการถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Transfer) ได้แก่
(3.1) สนับสนุนกำรสร้ำงระบบประกันภัย โดยภำครัฐ ภำคเอกชน และประชำชน เช่น กรมธรรม์
ประกั น ภั ย ซึ่ งเป็ น กำรตกลงท ำสั ญ ญำร่ ว มกั น ระหว่ำงผู้ เอำประกั น ภั ย กับ ผู้ รับ ประกั น ภั ยที่ อี กฝ่ ำยตกลง
จะจ่ำยเงินจำนวนหนึ่งตำมกำหนดระยะเวลำที่ได้ตกลงกันไว้กับอีกฝ่ำยหนึ่ง ซึ่งเมื่อเกิดสำธำรณภัยขึ้นจะได้รับ
ค่ำสินไหมชดเชยบำงส่วนหรือทั้งหมดจำกผู้รับประกันภัย และส่งเสริมให้ประชำชนซื้อระบบประกันภัยดังกล่ำว
(3.2) สนั บ สนุ น กำรออกพั น ธบั ต รสำธำรณภั ย (catastrophe/CAT bond) ซึ่ งคื อ ตรำสำรหนี้
ที่ผลตอบแทนอ้ำงอิงกับมูลค่ำควำมเสียหำย โดยเมื่อเกิดสำธำรณภัยที่กำหนดไว้และมูลค่ำควำมเสียหำยเกิน
กว่ำระดับที่กำหนดผู้ออกตรำสำรจะหักเงินต้นหรือดอกเบี้ยตำมขั้นตอนที่ ตกลงไว้ เพื่อชดเชยกับควำมเสี่ยง
ที่สูงขึ้นแต่หำกไม่เกิดสำธำรณภัยตำมที่ระบุไว้ในช่วงเวลำที่กำหนดผู้ลงทุนก็จะได้รับดอกเบี้ยและเงินต้นคืน
เมื่อครบกำหนด และส่งเสริมให้ประชำชนซื้อพันธบัตรสำธำรณภัยดังกล่ำว
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย

หน้า 43

(4) แนวทางปฏิบัติในการยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) ได้แก่
(4.1) ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กำรฝึ ก กำรป้ อ งกั น และบรรเทำสำธำรณภั ย เป็ น เครื่ อ งมื อ และกิ จ กรรมในกำรสร้ ำ ง
ควำมพร้อมและเพิ่มศักยภำพของหน่วยงำนและบุคลำกร รวมทั้งเป็นกำรทดสอบกำรประสำนงำนและกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือ ทำให้ทรำบจุดบกพร่ องและช่องว่ำงในกำรปฏิบัติงำนในภำวะฉุกเฉิน เพื่อนำไปสู่กำรปรับปรุง
แผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยของ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย และแผนเผชิญ
เหตุสำธำรณภัยให้มีควำมสมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กำรฝึกกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยให้หมำยรวมถึง
กำรฝึก กำรซักซ้อม และกำรฝึกปฏิบัติตำมควำมเหมำะสมและควำมจำเป็นของแต่ละหน่วยงำนในทุกระดับ
โดยกองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อยจะมีกำรประสำนและสั่ง
กำรอำนวยกำรให้ ชุมชน/หมู่บ้ ำน ดำเนิ น กำรฝึ กกำรป้ องกัน และบรรเทำสำธำรณภัยแบบบูรณำกำรอย่ำง
สม่ำเสมอ เพื่อเป็น กำรบูรณำกำรหน่ วยงำนที่รับผิดชอบให้พร้อมรับสถำนกำรณ์ภัยพิบัติที่อำจเกิดขึ้น โดย
พิจำรณำประเภทของภัยที่เป็นนโยบำยเน้นหนักของรัฐบำล หรือภัยที่มีควำมเสี่ยงสูง ตำมควำมจำเป็นของ
สภำพพื้นที่
(4.2) การเตรียมการอพยพ
กำหนดให้กองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย องค์การบริหารส่วนตาบล
เขาน้อย จัดทาแผนอพยพ แผนอพยพส่วนราชการ หรือวำงมำตรกำรกำรอพยพ ซึ่งอย่ำงน้อยมีสำระสำคัญ
ประกอบด้วย บัญชีจำนวนผู้อพยพบัญชีส่วนรำชกำร สิ่งอำนวยควำมสะดวกในกำรอพยพ กำรกำหนดเขตพื้นที่
รองรั บ กำรอพยพให้ อยู่ ในพื้ น ที่ เหมำะสม กำรกำหนดเจ้ำหน้ ำที่ ห รือ ผู้ รับ ผิ ด ชอบกำรอพยพไว้ให้ ชัด เจน
กำรกำหนดเส้นทำงอพยพหลักและเส้นทำงอพยพสำรองสำหรับแต่ละประเภทภัย รวมทั้งกำรสำรวจและกำร
จัดเตรียมพำหนะ น้ำมันเชื้อเพลิง แหล่งพลังงำน และระบบสื่อสำรสำหรับกำรอพยพ
เพื่อเป็ นกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชำชนและส่วนรำชกำร
และสำมำรถดำเนินกำรอพยพเคลื่อนย้ำยเป็นไปอย่ำงมีระบบสำมำรถระงับกำรแตกตื่นเสียขวัญของประชำชน
ไปสู่สถำนที่ปลอดภัยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
การเตรียมการอพยพ ให้ดำเนินกำรดังนี้
1) จัดทำแผนอพยพในพื้นที่เสี่ยงจำกสำธำรณภัยและแผนอพยพส่วนรำชกำร
2) จัดหำสถำนที่ปลอดภัยสำหรับกำรอพยพประชำชน
3) จัดเตรียมเส้นทำงอพยพหลักและเส้นทำงสำรองสำหรับแต่ละประเภทภัย
4) จัดทำป้ำยแสดงสัญญำณเตือนภัยบอกเส้นทำงอพยพไปสู่สถำนที่ปลอดภัย
5) จัดเตรียมสรรพกำลังหน่วยปฏิบัติกำรฉุกเฉิน หรือหน่วยอพยพ
6) จั ด เตรี ย มยำนพำหนะ เครื่อ งมื อ อุ ป กรณ์ เช่ น รถยนต์ ขั บ เคลื่ อ น ๔ ล้ อ
ไฟฉำย พลุส่องสว่ำง นกหวีด เสื้อชูชีพ ฯลฯ
7) จัดประชุมหรืออบรมให้ควำมรู้ในกำรช่วยเหลือตัวเองเมื่ออยู่ในภำวะฉุกเฉิน
8) จัดให้มีกำรฝึกซ้อมแผนอพยพจำกสำธำรณภัย
9) จัดทำคู่มือกำรอพยพจำกสำธำรณภัย ให้ประชำชนศึกษำ
ทั้งนี้ ในกำรจั ดท ำแผนอพยพ กำรอพยพส่ ว นรำชกำร ให้ กำหนดรำยละเอียดโดยส ำรวจ
และจั ดทำบัญ ชีจ ำนวนผู้อพยพไว้ล่วงหน้ำ โดยแยกประเภทตำมลำดับควำมเร่งด่วน กำรกำหนดเขตพื้ นที่
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย

หน้า 44

รวมพลและพื้ น ที่ ร องรั บ กำรอพยพ กำรก ำหนดเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ด ำเนิ น กำรอพยพไว้ ล่ ว งหน้ ำ โดยระบุ ห น้ ำ ที่
ควำมรับ ผิดชอบไว้ให้ชัดเจน กำรสำรวจยำนพำหนะ น้ำมันเชื้อเพลิงตลอดจนระบบกำรสื่อสำรสำหรับกำร
อพยพ กำรกำหนดเส้นทำงอพยพหลัก และเส้นทำงรองที่ชัดเจน กำรกำหนดสถำนที่ปลอดภัยเป็นพื้นที่รองรับ
กำรอพยพ กำรกำหนดระเบียบปฏิบัติในกำรรักษำควำมปลอดภัยและควำมสงบเรียบร้อยในกำรอพยพกำรอยู่อำศัย
ในพื้นที่รองรับกำรอพยพตลอดจนกำรอพยพกลับ กำรให้ควำมช่วยเหลือ และบริกำรในกำรดำรงชีพและระบบ
สุขลักษณะตำมสมควรจัดให้มีสิ่งสำธำรณูปโภค และสิ่งอำนวยควำมสะดวกเพิ่มเติมตลอดจนร่ำงระเบียบในกำร
ควบคุมกำรใช้สิ่งเหล่ำนี้
นอกจำกนี้ ให้ แ บ่ งกำรปกครองในพื้ น ที่ อ พยพออกเป็ น กลุ่ ม และจั ด ท ำทะเบี ย นและจั ด
ระเบียบกำรปกครอง โดยกำรจัดแบ่งประเภทของบุคคลตำมลำดับเร่งด่วน เช่น ผู้ป่วยทุพพลภำพ คนพิกำร
คนชรำ เด็ ก และสตรี ต ำมล ำดั บ และจั ด เตรี ย มพื้ น ที่ ร องรั บ กำรอพยพไว้ ล่ ว งหน้ ำ ให้ เป็ น ตำมลั ก ษณะ
ควำมจ ำเป็ น เช่น ต้องห่ ำงจำกพื้น ที่อัน ตรำย ไม่กีดขวำงหรือเหนี่ยวรั้งกำรปฏิบัติกำร เป็นพื้นที่ที่ส ำมำรถ
จั ด กำรด้ ำ นสุ ข ลั ก ษณะได้ มี ค วำมสะดวกในเส้ น ทำงคมนำคม และมี สิ่ งอ ำนวยควำมสะดวกแล ะระบบ
สำธำรณูปโภคตำมสมควร
(4.3) การเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว
ศูนย์พักพิงชั่วครำวเป็นกำรแก้ปัญหำที่อยู่อำศัยชั่วครำวในสถำนกำรณ์ที่เกิดสำธำรณภัยขึ้น
ซึ่งรัฐต้องมีกำรเตรียมแผนรับมือต่อจำกกำรอพยพในภำวะฉุกเฉิน โดยกำหนดอำคำรที่จะใช้เป็น ศูนย์พักพิง
ชั่วครำวไว้และกำรบริหำรจัดกำรในศูนย์พักพิงชั่วครำว เพรำะจะมีผลโดยตรงต่อกำรดำรงชีวิตและศักดิ์ศรีกับ
ผู้ประสบภัยที่เข้ำพักพิง ทั้งนี้ กองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำ
น้ อ ย มี แ นวทำงปฏิ บั ติ ส ำหรั บ เตรี ย มกำรจั ด ตั้ งศู น ย์ พั ก พิ งชั่ ว ครำวที่ เหมำะสม และมี ป ระสิ ท ธิภ ำพควร
ประกอบด้วยอย่ำงน้อย ดังนี้
(4.4.1) จั ด หำสถำนที่ ตั้ งศู น ย์ พั ก พิ งชั่ ว ครำว โดยกองอ ำนวยกำรป้ อ งกั น และบรรเทำ
สำธำรณภั ย อปท. ต้ อ งด ำเนิ น กำรคั ด เลื อ กสถำนที่ ตั้ ง จำกกำรมี ส่ ว นร่ ว มจำกทุ ก ภำคส่ ว น โดยเฉพำะ
กลุ่ มเปรำะบำง โดยค ำนึ งถึ งควำมปลอดภั ย ไม่ เสี่ ยงต่ อกำรเกิ ดซ้ ำ มี กำรคมนำคมที่ สะดวก มี ควำมพร้ อม
ของสำธำรณูปโภค เช่น ประปำ ไฟฟ้ำ รวมทั้งต้องกำหนดนโยบำยในกำรเปิดและปิดศูนย์พักพิงชั่วครำวให้ชัดเจน
(4.3.2) ก ำหนดให้ มี ปั จ จั ย ควำมจ ำเป็ น ขั้ น ต่ ำ ของศู น ย์ พั ก พิ ง ชั่ ว ครำวที่ เ หมำะสม
ตำมมำตรฐำนสเฟียร์
(4.3.3) จัดกำรภำยในศูนย์พักพิงชั่วครำว ให้กำหนดผู้รับผิดชอบภำยในศูนย์พักพิงชั่วครำว
ตำมโครงสร้ำงแผนกำรบริหำรจัดกำรศูนย์พักพิงชั่วครำว ได้แก่ ผู้จัดกำรศูนย์พักพิงชั่วครำว ซึ่งอำจเป็นได้ทั้ง
หน่วยงำนของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน หรือผู้อำนวยกำรโรงเรียน (กรณีโรงเรียนเป็นศูนย์ฯ)
ทั้งนี้ ศูนย์พักพิงชั่วครำวอำจมีโครงสร้ำงภำยในแบ่งเป็นฝ่ำยปฏิบัติกำรและฝ่ำยอำนวยกำรตำมควำมเหมำะสม
(4.3.4) ให้ มี ก ำรบริ ห ำรจั ด กำรข้ อ มู ล ผู้ อ พยพ โดยมี ก ำรเก็ บ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ที่ จ ำเป็ น
ประกอบด้วย ข้อมูลประชำกร ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลด้ำนธุรกำร โดยให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นหน่วยงำนหลักในกำรจัดทำแผนบริหำรจัดกำรศูนย์พักพิงชั่วครำว
(4.4) แผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP)
แผนกำรบริ ห ำรควำมต่ อ เนื่ อ ง เป็ น แผนปฏิ บั ติ ง ำนในสภำวะวิ ก ฤตฉุ ก เฉิ น ใน
สถำนกำรณ์เมื่อเกิดภัยต่ำงๆ เช่น ภัยที่เกิดจำกธรรมชำติ อุบัติเหตุ หรือกำรมุ่งร้ำยต่อองค์กร ฯลฯ ซึ่งจำก
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สภำวะวิกฤต หรือเหตุกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำวส่งผลให้หน่วยงำนหรือองค์กรต้องหยุดชะงักกำรดำเนินงำนหรือไม่
สำมำรถให้บริกำรประชำชนได้อย่ำงต่อเนื่อง ดังนั้น หน่ว ยงำนส่วนรำชกำรหรือองค์กรต่ำง ๆ จึงต้องจัดทำ
แผนกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ขึ้น เพื่อเป็นแผนรองรับกำรดำเนินภำรกิจ
ของหน่วยงำนหรือองค์กรในช่วงสภำวะวิกฤตหรือเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้บริกำรประชำชนได้อย่ำงต่อเนื่อง
เช่นเดียวกับในช่วงภำวะปกติ ซึ่งจะช่วยให้สำมำรถลดระดับควำมรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงำนหรือ
องค์กรได้ แผนกำรบริหำรควำมต่อเนื่องควรมีสำระสำคัญ ดังนี้
(1) วัตถุประสงค์ของแผนกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง
(2) ขอบเขตสถำนกำรณ์ ค วำมเสี่ ย งภั ย เช่ น แผนรั บ มื อ สถำนกำรณ์ ภั ย จำก
อุทกภัย/อัคคีภัย/แผ่นดินไหว ฯลฯ
(3) กำหนดสถำนที่ปฏิบัติงำนสำรอง
(4) กำหนดขั้นตอนกำรปฏิบัติ
- บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงำน เช่น ทีมอพยพ ทีมปฐมพยำบำล
ทีมกู้ชีพกู้ภัย ทีมประสำนงำนและสนับสนุน ทีมรักษำควำมสงบเรียบร้อย ฯลฯ
- ระดับควำมรุนแรงของสถำนกำรณ์และขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนฉุกเฉิน
- กำรอพยพทรัพยำกรที่จำเป็นและเหมำะสมต่อสถำนกำรณ์
- ขั้นตอนกำรฟื้นฟูหน่วยงำนหลังผ่ำนพ้นวิกฤต
ฯลฯ
(4.5) การแจ้งเตือนภัย
กำรแจ้งเตือนภัย (Warning) เป็นกำรดำเนินกำรแจ้งเตือนภัยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ในกำรลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยที่จะเกิดขึ้น เพื่อเตรียมควำมพร้อม กำรป้องกัน และกำรลดผลกระทบ
โดยกำรให้ข้อมูล ข่ำวสำรเกี่ย วกับ สำธำรณภัยและกำรแจ้งเตือนภัยที่รวดเร็วไปยังพื้นที่และกลุ่มเป้ำหมำย
เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงำนและประชำชนเตรี ย มควำมพร้ อ มรั บ มื อ กั บ สำธำรณภั ย ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ได้ อ ย่ ำ งทั น ท่ ว งที
ทั้งนี้ กำรแจ้งเตือนภัยจะหมำยรวมถึงกำรแจ้งเตือนภัยล่วงหน้ำ (Early Warning) ตั้งแต่กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรที่
เป็นประโยชน์และทันเหตุกำรณ์ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ไปยังหน่วยงำน/องค์กร และประชำชน เพื่อให้หน่วยงำน
และ/หรือบุคคลที่กำลังเผชิญควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดสำธำรณภัยสำมำรถกระทำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง (ติดตำม
วิเครำะห์ และประเมิน สถำนกำรณ์ ) โดยระบบเตื อนภั ย แบบครบวงจร (End-to-End Warning System)
จะมุ่ งเน้ น กระบวนกำรด ำเนิ น กำรตั้ งแต่ ต้ น ทำงในกำรวิเครำะห์ ประเมิ น ควำมเสี่ ย ง เพื่ อแจ้ งเตื อ นไปยั ง
หน่วยงำนและประชำชนให้มีควำมพร้อมในกำรรับมือกับสำธำรณภัยและสำมำรถอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ผ่ำนช่องทำงสื่อสำรต่ำง ๆ ที่ได้จัดเตรียมไว้
(4.5.1) แนวทางปฏิบัติของระบบการเตือนภัย ดำเนินกำรจัดหำ ติดตั้ง และพัฒนำ
โครงสร้ำงระบบเตือนภัย ระบบสื่อสำรและโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรเตือนภัยในกำรพัฒนำกำรแจ้งเตือนภัย
วิเครำะห์ ข้ อ มู ล สำธำรณภั ย และกำรส่ งข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ งรวดเร็ ว ไปยั งส่ ว นรำชกำร หน่ ว ยงำนที่ เกี่ ย วข้ อ ง
และประชำชนซึ่งกำรพัฒนำและเชื่อมโยงระบบกำรแจ้งเตือนและเฝ้ำระวังภัยที่ มีประสิทธิภำพ ประกอบด้วย
4 องค์ประกอบหลัก ตำมแผนภำพที่ 4-1 ได้แก่
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แผนภาพที่ 4-1 องค์ประกอบสาคัญของระบบการเตือนภัย
(1) กำรรับรู้และเข้ำใจควำมเสี่ยง (Risk Knowledge) โดยกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
วิเครำะห์ข้อมูลที่เป็นระบบ และคำนึงถึงกำรเปลี่ยนแปลงของภัยอันเนื่องจำกปัจจัยอื่น ๆ เช่น กำรขยำยตัวของ
เมือง ฯลฯ มำใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย เพื่อนำมำสนับสนุน/ตัดสินใจในกำรแจ้งเตือนภัยให้
ตรงกับพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบเมื่อสำธำรณภัยเกิดขึ้นกำรประเมินควำมเสี่ยงไม่ควรดำเนินกำรเพียงครั้งเดียว
ควรมีกำรปรับปรุงตำมระยะเวลำ โดยขึ้นอยู่กับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพแวดล้อม กำลเวลำ และบริบทของพื้นที่
(2) กำรติ ดตำมสถำนกำรณ์ และกำรพยำกรณ์ (Monitoring and Forecasting)
เป็น ขั้น ตอนในกำรเฝ้ำระวัง ติดตำมสถำนกำรณ์ และกำรวิเครำะห์ คำดกำรณ์ส ำธำรณภัยที่จะเกิดขึ้นเชิง
พื้นที่ในแต่ละระดับ โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ นวัตกรรม แบบจำลองกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำนวนมำก (Data
Analytical BIG DATA) และปั ญ ญำประดิ ษ ฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เพื่ อ ให้ ก ำรคำดกำรณ์ มี ค วำม
ถูกต้อง แม่นยำ ครอบคลุม และรวดเร็ว
(3) กำรแจ้ งเตื อนภั ยและกำรสื่ อสำร (Dissemination_and Communication)
ต้องจัดทำข้อควำม หรือคำแจ้งเตือนที่ชัดเจน เข้ำใจง่ำย และเกิดประโยชน์ต่อชุมชน/ประชำชนมำกที่สุด (เวลำ
ที่จะเกิดสำธำรณภัย ระยะเวลำกำรเกิด พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบ แนวทำงกำรปฏิบัติและกำรเตรียมพร้อม ฯลฯ)
เพื่อให้ประชำชนไม่เกิดควำมสับสนและสำมำรถปฏิบัติตำมได้อย่ำงถูกวิธี รวมทั้งจะต้องจัดเตรียมโครงสร้ำงพื้นฐำน
ระบบสื่อสำร (Communication Infrastructure) และระบบ/อุปกรณ์เตือนภัยให้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงภัย
(4) ควำมตระหนั ก รู้ แ ละกำรตอบสนองต่ อ กำรแจ้ ง เตื อ นภั ย (Public
Awareness and Response Capability) เมื่อชุมชน/ประชำชนในพื้นที่ได้รับข้อควำม/สัญญำณแจ้งเตือนแล้ว
ต้องรู้เท่ำทันภัยโดยตระหนักถึงควำมปลอดภัย กำรป้องกันและเตรียมควำมพร้อมรับมือกับสำธำรณภัย ที่จะ
เกิดขึ้น ตั้งแต่กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งในชุมชน กำรป้องกันและลดผลกระทบ ควำมสำมำรถจัดกำรใน ภำวะ
ฉุกเฉิน ตลอดจนกำรอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย
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(4.5.2) แนวทางปฏิบัติการแจ้งเตือนภัย เนื่องจำกสำธำรณภัยที่เกิดขึ้นโดยเฉพำะ
ภัยธรรมชำติมีระยะเวลำในกำรเกิดที่แตกต่ำงกัน ดังนั้น ในกำรแจ้งเตือนภัยให้พิจำรณำระยะเวลำของกำรแจ้ง
เตือนภัยตำมแต่ละประเภทของสำธำรณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย กาหนดกระบวนการเตือนภัย
ดังนี้
(1) การเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์
1) จั ด ชุ ด เฝ้ ำ ระวั งและติ ด ตำมสถำนกำรณ์ เพื่ อ ท ำหน้ ำ ที่ เฝ้ ำ ระวั ง
และติดตำมสถำนกำรณ์ข้อมูลควำมเคลื่อนไหวของเหตุกำรณ์สำธำรณภัยที่อำจจะเกิดขึ้นตลอด 24 ชั่วโมง
พร้อมทั้งประสำนกำรปฏิบัติกับกองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยข้ำงเคียง
2) ติ ด ตำมกำรรำยงำนสภำพอำกำศปรำกฏกำรณ์ ธ รรมชำติ ข้ อ มู ล
สถำนกำรณ์และกำรแจ้งข่ำว กำรเตือนภัยจำกกองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยระดับเหนือขึ้นไป
และหน่ ว ยงำนที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น กรมอุ ตุ นิ ย มวิท ยำ กรมชลประทำน กรมทรัพ ยำกรน้ ำ กรมอุ ท กศำสตร์
กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ฯลฯ รวมทั้งสื่อต่ำงๆ เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ เฝ้ำระวัง ประเมิน
แนวโน้มกำรเกิดภัย
3) จัดทีมประชำสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลข่ำวสำรให้ประชำชนได้รับทรำบ
ถึงระยะเวลำ ภำวะที่จะคุกคำม (อันตรำยต่อชีวิตและทรัพย์สิน) เป็นระยะๆ เพื่อป้องกันควำมตื่นตระหนก
และควำมสับสนในเหตุกำรณ์ที่จะเกิดขึ้น และให้ควำมสำคัญกับผู้ที่ต้องช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ เช่น ผู้พิกำร
ทั้งนี้ ควำมถี่ของกำรแจ้งข่ำวเตือนภัยขึ้นอยู่กับแนวโน้มกำรเกิดภัย
4) จัดให้มีอำสำสมัครและเครือข่ำยเฝ้ำระวังและติดตำมสถำนกำรณ์
ปฏิ บั ติ งำนตลอด 24 ชั่ว โมง และแจ้ งข่ำว เตือนภัย ระดับ ชุมชน ท ำหน้ำที่ติ ดตำม เฝ้ ำระวังปรำกฏกำรณ์
ธรรมชำติที่ มีแนวโน้ มกำรเกิดภัย แจ้ งข่ำว เตือนภั ยแก่ชุมชน และรำยงำนสถำนกำรณ์ ให้ กองอำนวยกำร
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย โดยใช้ระบบกำรสื่อสำร เครื่องมือแจ้งเตือน
ภัยของชุมชน
กำรติดตำมข้อมูลควำมเคลื่อนไหวของเหตุกำรณ์ที่อำจส่งผลให้เกิดสำธำรณภัย รวมทั้ง
ทำหน้ำที่เฝ้ำระวัง ให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชน โดยกองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย องค์กำร
บริหำรส่วนตำบลเขำน้อย แลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำร วิเครำะห์ และประเมินสถำนกำรณ์จำกข้อมูลข่ำวสำรที่
ได้รับและตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูล เพื่อตัดสินใจในกำรเตรียมรับมือกับสำธำรณภัย
รำยงำนสถำนกำรณ์ ภั ย และผลกำรปฏิ บั ติ ให้ ก องอ ำนวยกำรป้ อ งกั น และบรรเทำ
สำธำรณภัยอำเภอและจังหวัดทรำบเป็นระยะๆ เพื่อประสำนและสนับสนุนกำรปฏิบัติร่วมกัน
(2) การแจ้งเตือนล่วงหน้า
เป็นกำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำรที่บ่งชี้ว่ำ มีแนวโน้มที่จะเกิดสำธำรณภัยขึ้นใน
พื้นที่ที่มีควำมเสี่ยงภัยไปยังส่วนรำชกำร หน่วยงำน และกองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภั ยแต่ละ
ระดับ และประชำชน เพื่อให้ติดตำมข้อมูลข่ำวสำรและควำมเคลื่อนไหวอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้ ระยะเวลำสำหรับ
กำรแจ้งเตือนล่วงหน้ำขึ้นอยู่กับสำธำรณภัยแต่ละประเภท โดยให้กองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย เป็นหน่วยประสำนงำนในกำรจัดวำงแนวทำง มำตรกำร และขั้นตอนกำร
ปฏิบัติร่วมกับหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ในกำรเฝ้ำระวัง ติดตำมสถำนกำรณ์ เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ และแจกจ่ำยข้อมูล
ข่ำวสำร เพื่อให้กำรแจ้งเตือนล่วงหน้ำที่มีมำตรฐำนเป็นรูปแบบเดียวกันซึ่งสะดวกต่อกำรรับทรำบและทำควำมเข้ำใจ
กับข้อมูลที่ได้รับ
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(3) การแจ้งเตือนภัย
หำกประเมิ นสถำนกำรณ์ แล้ วคำดว่ ำมี โอกำสเกิ ดสำธำรณภั ยมำกกว่ ำ
ร้อยละ 60_ให้มีกำรแจ้งเตือนภัยทันทีกับกองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแต่ละระดับและประชำชน
ในพื้นที่เสี่ยงภัย ในกำรเตรียมควำมพร้อมรับมือกับสำธำรณภัยที่จะเกิดขึ้น โดยมีข้อมูลกำรแจ้งเตือนภัย ดังนี้
 คำดกำรณ์ระยะเวลำ และบริเวณพื้นที่ที่จะเกิดสำธำรณภัย
 ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นและควำมยำวนำนของภัย (ระยะเวลำ)
 แนวทำงกำรปฏิบัติตนของส่วนรำชกำร หน่วยงำน และประชำชน
ในกำรป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจำกสำธำรณภัยที่อำจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ ให้นำแนวทำง มำตรกำร และขั้นตอนกำร
ปฏิบัติจำกกองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยระดับเหนือขึ้นไปมำเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติด้วย
 กำรเตรียมควำมพร้อมรับมือ เช่น อำหำร น้ำดื่ม ยำรักษำโรค เป็นต้น
ทั้งนี้ ระยะเวลำในกำรแจ้งเตือนล่วงหน้ำขึ้นอยู่กับสถำนกำรณ์และประเภทของ
สำธำรณภัย เช่น ดินโคลนถล่ม/น้ำป่ำไหลหลำกอำจมีระยะเวลำในกำรแจ้งเตือน 1-2 วัน ในขณะที่ธรณีพิบัติภัยสึนำมิ
จะมีระยะเวลำ 1-2 ชั่วโมงในกำรแจ้งให้อพยพ โดย องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย กาหนดวิธีการแจ้งเตือนภัย
ดังนี้
(1) แจ้ งเตื อนผ่ ำนหน่ วยงำน โดยใช้ กลไกระบบกำรบริ หำรรำชกำรแจ้ งเตื อน
ผ่ำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบำล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง กำรปกครองท้องที่ ได้แก่ กำนัน
และผู้ใหญ่ บ้ำน หน่วยช่วยเหลื อบรรเทำสำธำรณภัยผ่ำนหน่วยงำนระดับต่ำงๆ ไปสู่ระดับพื้นที่ ให้กับกลุ่ ม
ผู้ได้รับผลกระทบ และประชำชนทั่วไป
(2) แจ้งเตือนประชำชนโดยตรง โดยผ่ำนทำงสถำนีโทรทัศน์ วิทยุชุมชน วิทยุ
สมัครเล่น โทรสำร โทรศัพท์มือถือ หอกระจำยข่ำว หอเตือนภัย เสียงตำมสำย ไซเรนเตือนภัยแบบมือหมุน โทรโข่ง
นกหวีด หรือสัญญำณเสียงที่กำหนดใช้เป็นสัญญำณเตือนภัยประจำหมู่บ้ำนหรือตำบล หรือแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line)

วิธีการแจ้งเตือนภัย

แจ้งเตือนผ่านหน่วยงาน
- ส่วนราชการภายในอาเภอ
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่
- กำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำน
- กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ (พื้นที่เสีย่ งภัย) เช่น
กลุ่มผู้ประกอบกำร

แจ้งเตือนประชาชนโดยตรง โดยผ่ำนทำง
- สถำนีวิทยุกระจำยเสียง /สถำนีโทรทัศน์
- วิทยุสมัครเล่น โทรศัพท์มือถือ /โทรสำร
- หอกระจำยข่ำวเสียงตำมสำย
- ไซเรนเตือนภัยแบบมือหมุน
- แอพพลิเคชั่นไลน์ (Line) face book ฯลฯ

แผนภาพกระบวนการแจ้งเตือนภัย
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(4) รับมือและอพยพ หำกคำดว่ำสำธำรณภัยที่เกิดขึ้น จะส่งผลกระทบ ต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชำชนในพื้นที่ ให้ผู้อำนวยกำรท้องถิ่นสั่งกำรให้อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย หรือพื้นที่ที่หน่วยงำน
รำชกำร มูลนิธิ องค์กร หรือเอกชนได้จัดเตรียมไว้ โดยกำหนดแนวทำงและขั้นตอนกำรปฏิบัติ รวมทั้งแผน
เผชิญ เหตุ สำหรับ ส่ วนรำชกำร หน่ว ยงำน และองค์กรเอกชน ในกำรรับมือกับสำธำรณภัยที่เกิดขึ้น โดยจะ
ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น ศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเขต กองกำลังทหำรเป็นหน่วยงำน
สนั บ สนุ น ทรัพยำกร ยำนพำหนะ เครื่องมือพิเศษ ทั้งนี้ หำกเกินศักยภำพที่จะรับมือกับสถำนกำรณ์ได้ ให้
รำยงำนกองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยอำเภอทรำบทันที
เฝ้าระวัง ติดตาม
สถานการณ์
• เฝ้ำระวังสถำนกำรณ์
สำธำรณภัย
• เฝ้ำระวังกำร
เปลี่ยนแปลงของสภำพ
อำกำศ
• เฝ้ำระวังระดับน้ำใน
เขื่อน กำรระบำยน้ำ
• เฝ้ำระวังระดับน้ำใน
แม่น้ำ
• ติดตำมระดับน้ำใน
คลอง
• ติดตำมระดับน้ำทะเล
• ส่งข้อมูลเข้ำคลังข้อมูล
และแลกเปลี่ยนข้อมูล
• หน่วยปฏิบัติเตรียม
ควำมพร้อมเตรียม
ประชำชน

การแจ้งเตือน
ล่วงหน้า
• หน่วยงำนเฝ้ำระวัง
วิเครำะห์ข้อมูล
• ประเมินควำมเสี่ยงภัย
• ส่งผลวิเครำะห์เข้ำ
คลังข้อมูล
• คำดว่ำมีผลกระทบให้
ข้อมูลแก่ประชำชนและ
หน่วยปฏิบัติ
• หน่วยปฏิบัติแจ้งเตือน
ภัยล่วงหน้ำคู่ขนำน
• ให้กองอำนวยกำร
ป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย อปท.
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำร
ฉุกเฉิน อปท.

การแจ้งเตือนภัย

• คำดว่ำผลกระทบ
รุนแรง
Command Center
ส่งให้แจ้งเตือนภัย
• แจ้งเตือนประชำชน
ผ่ำน
สื่อและเครื่องมือ
อุปกรณ์สื่อสำรต่ำงๆ
• แจ้งเตือนหน่วยปฏิบัติ
หน่วยปฏิบัติแจ้งเตือน
คู่ขนำน
• ประสำนภำคเครือข่ำย
เตรียมทรัพยำกร
• ตั้งศูนย์พักพิง
• กำรแจ้งยกเลิกกำรแจ้ง
เตือนภัย

การรับมือ
และอพยพ

ชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ของ
ประชาชน

• อพยพ
• บริหำรจัดกำร
ศูนย์พกั พิง
• กำรรำยงำนสถำนกำรณ์
• กำรจัดกำรในภำวะ
ฉุกเฉินตำมแผนอพยพ
• กำรส่งผู้อพยพกลับ

แผนภาพที่ 4 - 2 : กระบวนการแจ้งเตือนภัย

(4.5.3) แนวทางปฏิบัติพัฒนาและเชื่อมโยงระบบการแจ้งเตือนของคนและชุมชน
ในพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อทำให้กำรเตือนภัยมีควำมแม่นยำ น่ำเชื่อถือและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น โดยมีแนวทำง ดังนี้
(1) น ำเทคโนโลยี นวั ตกรรม มำใช้ ใ นกำรพยำกรณ์ คำดกำรณ์ ติ ด ตำม
สถำนกำรณ์กำรเกิดสำธำรณภัย
(2) จั ด ท ำระเบี ย บปฏิ บั ติ ป ระจ ำ (Standard Operating Procedure : SOP)
ในกำรแจ้งเตือนประชำชนเมื่อเกิดคำดว่ำจะเกิดภัยขึ้นในชุมชน และเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของเจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำนในกำรแจ้งเตือนภัย
(3) จัดวำงระบบสื่อสำรหลัก อย่ำงน้อย 2 ระบบ และระบบสื่อสำรสำรอง
 ระบบสื่อสำรหลักที่กำหนดไว้ คือ เบอร์โทรศัพท์สำนักงำน
 ระบบสื่อสำรสำรองที่กำหนดไว้ คือ เบอร์โทรศัพท์ผู้อำนวยกำรท้องถิ่น
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(4) เตรียมควำมพร้อมและสร้ำงควำมตระหนั ก รวมถึง ให้ ประชำชนมีกำรรับรู้
และเข้ ำใจควำมเสี่ ย งจำกข้ อ มู ล ที่ ได้ รั บ โดยจัด ให้ มี ก ำรฝึ ก อบรม เช่ น อำสำสมั ค รแจ้ งเตื อ นภั ย ในต ำบล
และหมู่บ้ำน เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบเตือนภัยที่มีควำมแตกต่ำงกันของภัยแต่ละประเภท เป็นต้น
(5) จัดให้มีกำรฝึกกระบวนกำรระบบเตือนภัยเพื่อเป็นกำรทดสอบแผนปฏิบัติกำร
แผนเผชิญเหตุ ขั้นตอน เครื่องมือ อุปกรณ์ และควำมพร้อมของประชำชนทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล
หมู่บ้ำน อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง
(4.5.4) แนวทางปฏิบัติเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้นำเทคโนโลยีมำสนับสนุนในรูปแบบ
ต่ ำ งๆ เช่ น แผนที่ เ สี่ ย งภั ย แอพพลิ เ คชั่ น จั ด ท ำ Web Service ในกำรน ำเสนอข้ อ มู ล และ Mobile
Application เพื่อเป็นช่องทำงในกำรให้บริกำรข้อมูล และแจ้งเตือนภัยให้แก่ประชำชน และกลุ่มเปรำะบำง
ผ่ำนสมำร์ทโฟน (Smart Phone) หรือแท็บเล็ต (Tablet) หรือระบบอื่นที่สำมำรถเข้ำถึงได้โดยง่ำย
(4.6) เตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรสาธารณภัย
(4.6.1) จั ด ท ำแผนและขั้ น ตอนในกำรจั ด หำวั ส ดุ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้
และยำนพำหนะ เพื่อใช้ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
(4.6.2) จัดให้มีสิ่งของสำรองจ่ำยเพื่อกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้แก่ อำหำร เสื้อผ้ำ
เครื่อ งนุ่ งห่ ม เต็น ท์ ที่ พั ก ชั่ว ครำว ยำรั กษำโรค อุป กรณ์ เครื่องใช้ที่ จำเป็น ต่อกำรด ำรงชีวิต เครื่องจักรกล
สำธำรณภัย อุปกรณ์เครื่องมือพิเศษสำหรับแต่ละประเภทภัย วัสดุสิ้นเปลือง รวมทั้งสิ่งอำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ
(4.6.3) จัดให้มีกำรระดมทรัพยำกรอื่น ๆ เช่น คน งบประมำณ ระบบเทคโนโลยี ข้อมูล
สำธำรณภัย รวมถึงผู้เชี่ยวชำญพิเศษ กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนทรัพยำกรเพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วนร่ว มกัน
ของทุกหน่วยงำนทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน ชุมชน องค์กรที่ไม่แสวงหำผลกำไร และมูลนิธิต่ำง ๆ
(4.6.4) บู ร ณำกำรระดมทรั พ ยำกรจำกหลำยหน่ ว ยงำนให้ มี ค วำมพร้อ มรั บ มื อ กั บ
สำธำรณภัย ได้แก่ กำรประเมินควำมต้องกำรในกำรใช้ทรัพยำกรในแต่ละประเภทภัย กำรประมำณทรัพยำกร
ที่จำเป็นต้องใช้ กำรตรวจสอบสถำนะควำมพร้อมใช้ของทรัพยำกร กำรบำรุงรักษำ กำรฝึกทักษะควำมชำนำญ
ในกำรใช้งำนอุปกรณ์และระบบต่ำง ๆ กำรจัดทำฐำนข้อมูลบัญชีทรัพยำกร กำรวำงระบบกำรจัดสรรทรัพยำกร
รวมทั้งระบบกำรระดมสรรพกำลัง กำรวำงแผนระบบโลจิสติกส์ และกำรจัดทำคู่มือปฏิบัติงำน
(4.6.5) จัดทำคำของบประมำณเพื่อกำรป้องกันและลดผลกระทบ กำรเตรียมควำมพร้อม
กำรเผชิญเหตุและกำรจัดกำรในภำวะฉุกเฉิน รวมถึงกำรฟื้นฟูอย่ำงยั่งยืน
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสร้างความเป็นหุ้นส่วนในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เป็นกำรมุ่งเน้นบทบำทกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในฐำนะหุ้นส่วนในกำรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย ด้วยกำรกำหนดบทบำทของแต่ละภำคส่วนให้มีควำมชัดเจน เพื่อสร้ำงกำรรับรู้บทบำท ภำรกิจ
และควำมรู้สึกในควำมเป็นส่วนหนึ่ง ของกำรลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยร่วมกัน โดยเปิดโอกำสให้ “ร่วมคิด
ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหำ” ตำมวงจรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย ซึง่ เป็นแนวทำงในกำรนำ
เรื่องกำรลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยเข้ำสู่กระแสหลักในกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของประเทศ (Mainstreaming
Disaster Risk Reduction into Development) และเสริ ม สร้ ำงควำมเข้ ม แข็ งหรื อ ภู มิ คุ้ ม กั น ให้ แ ก่ ชุ ม ชน
สังคม และประเทศต่อไป
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย ได้กำหนดนโยบำยกำรสร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วนในกำร
จัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยเป็นนโยบำยสำคัญของจังหวัด โดยขับเคลื่อนกำรบูรณำกำรลดควำมเสี่ยงจำก
สำธำรณภั ย ให้ น ำไปสู่ ก ำรปฏิ บั ติ อ ย่ ำ งเป็ น รู ป ธรรม รวมทั้ งให้ ค วำมส ำคั ญ ในกำรวำงแผน และจั ด สรร
งบประมำณ เพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำน ดังนี้
(1) แนวทางปฏิบัติในการกาหนดให้เป็นนโยบายสาคัญของท้องถิ่น
(1.1) ส่ งเสริ ม บทบำทกำรมี ส่ ว นร่ว มของทุ ก ภำคส่ ว นในฐำนะหุ้ น ส่ ว นในกำรลดควำมเสี่ ย ง
จำกสำธำรณภัย ได้แก่ กำรร่วมจัดทำแผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น และระบุ แ ผนงำน/โครงกำรในกำรลดควำมเสี่ ย งจำกสำธำรณภั ย ไว้ ในแผนพั ฒ นำท้ อ งถิ่ น
และสนับสนุนควำมเป็นหุ้น ส่วนระหว่ำงรัฐร่วมกับเอกชน ในกระบวนกำรวำงแผน และขั้นตอนกำรจัดสรร
งบประมำณ
(1.2) สนั บสนุ นและจั ดสรรงบประมำณส ำหรั บกำรลดควำมเสี่ ยงจำกสำธำรณภั ย กำรเผชิ ญเหตุ
และกำรฟื้นฟู เช่น งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณในลักษณะบูรณำกำรเชิงยุทธศำสตร์ เป็นต้น
(1.3) สร้ ำงควำมเข้ ม แข็งในกำรประสำนงำนระหว่ำงหน่ ว ยงำน และกำรสร้ำงควำมร่ว มมื อ
ระหว่ำงภำครัฐ ภำคประชำสังคม และภำคเอกชน
(1.4) จั ด ท ำแผนรองรั บ กำรด ำเนิ น ภำรกิ จ กำรให้ บ ริ ก ำรประชำชนได้ อ ย่ ำงต่ อ เนื่ อ งเมื่ อ เกิ ด
สำธำรณภัยขึ้น เพื่อเป็นกำรเร่งให้กำรดำเนินงำนหรือกำรให้บริกำรแก่ประชำชนกลับมำให้เหมือนภำวะปกติ
(1.5) ส่ งเสริมและสนั บ สนุ น โครงกำรควำมร่วมมือภำครัฐ และเอกชนโดยกำรให้ เอกชนเข้ำมำ
มีส่วนร่วมกับภำครัฐในกำรจัดสร้ำง ปรับปรุง และพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรขั้นพื้นฐำน
รวมถึ งกำรให้ บ ริ ก ำรที่ เกี่ ย วข้ อ งอื่ น ๆ ให้ แ ก่ ป ระชำชนภำยใต้ ก รอบควำมเสี่ ย งและระยะเวลำที่ ก ำหนด
เช่น จัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่ำงภำคประชำสังคม ภำคเอกชน ภำครัฐในกำรนำนโยบำยกำรลดควำมเสี่ยง
จำกสำธำรณภัยไปสู่กำรปฏิบัติ
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(2) แนวทางปฏิบัติในการร่วมเป็นหุน้ ส่วนในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชน
ชุมชนมีบทบำทสำคัญเป็นอย่ำงมำกในกำรเตรียมควำมพร้อมและลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย
เนื่ อ งจำกชุ มชนต้ องอำศั ย อยู่ ในพื้ น ที่ ข องตนซึ่ งมี ค วำมเสี่ ย ง หำกชุม ชนได้รับ กำรพั ฒ นำศั ก ยภำพรวมทั้ ง
มีภูมปิ ัญญำท้องถิ่นในกำรลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย ก็สำมำรถทำให้ชุมชนของตนมีควำมปลอดภัยจำกสำธำรณภัย
หรือฟื้นตัวจำกสำธำรณภัยที่เกิดขึ้นได้ภำยในระยะเวลำอันรวดเร็ว โดยมีแนวทำงปฏิบัติในกำรลดควำมเสี่ยง
สำธำรณภัยของชุมชน ดังนี้
(1) กำรท ำควำมเข้ ำ ใจเรื่ อ งกำรลดควำมเสี่ ย งจำกสำธำรณภั ย ให้ ส ำรวจชุ ม ชน
เพื่อวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและศักยภำพ รวมทั้งกลุ่มเปรำะบำงของชุมชน แล้วนำข้อมูลเหล่ำนั้นมำจัดทำเป็น
แผนลดควำมเสี่ยงภัยของชุมชน
(2) ใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่นในกำรเตรียมพร้อมรับมือกับสำธำรณภัย
(3) มีแผนในภำวะฉุกเฉินเมื่อเกิดสำธำรณภัยและแผนกำรฟื้นฟูชุมชนหลังจำกเกิด
สำธำรณภัย โดยมีกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนของรัฐที่มีหน้ำที่รับผิดชอบในระดับท้องถิ่น ระดับอำเภอ
และระดับจังหวัด เพื่อให้แผนมีกำรบูรณำกำรและตอบสนองควำมต้องกำรชองชุมชนได้อย่ำงแท้จริง
(4) มี แ ผนรั บ มื อ กั บ สำธำรณภั ย ในครอบครั ว เช่ น กำรสร้ำ งบ้ ำนเรือ นให้ มี ค วำม
เข้มแข็งและอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย รวมทั้งมีกำรเตรียมพร้อมในครอบครัวหำกต้องอพยพออกจำกที่พักอำศัยเดิม
(5) จัดกำรฝึกอบรมสมำชิกชุมชนอยู่เสมอ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกลุ่มเปรำะบำงเพื่ อให้มี
ศักยภำพมำกขึ้น
(6) สร้ำง ซ่อมแซม หรือปรับปรุงสำธำรณูปโภคในชุมชนให้ช่วยลดควำมรุนแรงจำก
สำธำรณภัย เช่น ชุมชนที่โดนน้ำท่วมบ่อยอำจมีกำรสร้ำงฝำยชะลอน้ำหรือทำพื้นที่แก้มลิงเพื่อพักน้ำ เป็นต้น
(7) เตรียมสิ่งของยังชีพที่จำเป็นก่อนที่จะเกิดสำธำรณภัย
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บทที่ 5
การปฏิบัติขณะเกิดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การจัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการ
กำรจั ดกำรในภำวะฉุ กเฉิ น เป็ น กำรปฏิ บั ติ กำรเผชิ ญ เหตุ เพื่ อบรรเทำควำมรุ นแรงของสำธำรณภั ย
รวมทั้งกำรรักษำขวัญ สร้ำงควำมมั่นใจ และปฏิบัติห น้ ำที่อย่ำงเป็นระเบียบของเจ้ำหน้ำที่ และประชำชน
โดยให้ยึดถือว่ำกำรรักษำชีวิต และทรัพย์สินของประชำชนเป็นเรื่องเร่งด่วนลำดับแรก ที่จะต้องเร่งเข้ำระงับ
เหตุ และให้ควำมช่วยเหลือ ทั้งนี้ กำรจัดกำรในภำวะฉุกเฉินต้องให้ควำมสำคัญ กับมำตรฐำน เอกภำพ ด้วยกำร
ใช้ท รั พ ยำกรที่ มีอยู่ อ ย่ ำงมี ป ระสิ ท ธิภ ำพและคุ้ม ค่ำ โดยกำรจัด โครงสร้ำงองค์ กรปฏิ บั ติ ระบบกำรจัด กำร
ทรัพยำกร และแบ่งมอบภำรกิจควำมรับ ผิดชอบตำมควำมเหมำะสม ทรัพย์สิ น ทรัพยำกร สภำพแวดล้อม
และสั งคมให้ มี ผ ลกระทบน้ อยที่ สุ ด ดังนั้ น ในภำวะปกติ จึงต้อ งมีกำรเตรียมควำมพร้อมไว้เพื่ อให้ ส ำมำรถ
เผชิญกับเหตุสำธำรณภัยที่เกิดขึ้นได้

5.1 แนวคิดการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
5.1.1 มาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
ให้ มีกำรจั ดกำรในภำวะฉุกเฉิน ภำยใต้รูปแบบ ระบบ และควำมเข้ำใจที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน
เพื่อให้กำรจัดกำรสำธำรณภัยสำมำรถเชื่อมต่อพื้นที่ และภำรกิจของหน่วยงำนต่ำงๆ ได้ทันที โดยกำรนำระบบ
กำรบัญชำกำรเหตุกำรณ์มำบังคับใช้กับหน่วยงำนที่มีหน้ำที่เข้ำปฏิบัติกำรเผชิญเหตุสำธำรณภัยที่เกิดขึ้น
5.1.2 เอกภาพการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
ให้ มีกำรกำหนดล ำดับ กำรบั งคับบั ญ ชำที่ชัดเจน ระหว่ำงหน่ว ยงำนต่ำง ๆ ว่ำจะรับ หน้ ำที่และ
ภำรกิจจำกผู้ใด หน่วยงำนใดเป็นหน่วยงำนหลักในกำรเผชิญเหตุสำธำรณภัยที่เกิดขึ้น หน่วยงำนใดทำหน้ำที่
สนับสนุ น รวมทั้งมีกำรแบ่งควำมรับผิดชอบต่อสถำนกำรณ์ด้วยกำรกำหนดแนวทำงปฏิบัติ (วัตถุประสงค์)
กลยุทธ์/ยุทธวิธีที่ชัดเจน ซึ่ง จะทำให้เจ้ำหน้ ำที่จำกหน่วยงำนต่ำ ง ๆ ที่เข้ำร่วมในกำรเผชิญเหตุสำธำรณภัย
ที่เกิดขึ้นสำมำรถปฏิบัติงำนได้เป็นไปในทิศทำงเดียวกันอย่ำงรวดเร็ว รำบรื่น และมีประสิทธิภำพ
5.1.3 ความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
ในระบบกำรจัดกำรในภำวะฉุกเฉิน จำเป็นต้องมีโครงสร้ำงองค์กรปฏิบัติที่ มีควำมยืดหยุ่น เพื่อให้
สำมำรถตอบโต้ กั บ เหตุก ำรณ์ ที่ อ ำจเกิด ขึ้ น ได้ทุ ก ประเภทและทุ กขนำด เนื่ องจำกต้ องอำศั ยกำรประสำน
กำรดำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำน ขอบเขตอำนำจหน้ำที่ พื้นที่รับผิดชอบ รวมถึงสำขำวิชำชีพที่หลำกหลำย
ดังนั้น โครงสร้ำงขององค์กรปฏิบัติจึงต้องมีค วำมยืดหยุ่นสอดคล้องกับแต่ละสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น โดยอำจ
ปรับเปลี่ยนทั้งจำนวนบุคลำกร บทบำทหน้ำที่ และกิจกรรม

5.2 เป้าประสงค์
5.2.1 เพื่อยกระดับมำตรฐำนระบบจัดกำรสำธำรณภัยในภำวะฉุกเฉินเป็นไปอย่ำง มีมำตรฐำน ยืดหยุ่น
และเป็นเอกภำพ โดยบูรณำกำรควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วนให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล
5.2.2 เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับควำมช่วยเหลือบรรเทำทุกข์อย่ำงรวดเร็ว ทั่วถึง และทันต่อเหตุกำรณ์
5.2.3 เพื่อลดควำมสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนที่ได้รับผลกระทบจำกสำธำรณภัยให้น้อยที่สุด
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5.4 กลยุทธ์การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างมาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉินอย่างมีเอกภาพ
กำรสร้ำงมำตรฐำนกำรจัดกำรในภำวะฉุกเฉินอย่ำงมีเอกภำพ เป็นกำรวำงแผนกำรเผชิญเหตุสำธำรณภัย
ที่เกิดขึ้นอย่ำงเป็นระบบ โดยกำหนดโครงสร้ำงองค์กรกำรจัดกำรในภำวะฉุกเฉิน ระบบข้อมูล กำรสนับสนุน
กำรตัดสินใจ กำรควบคุม กำรสั่งกำร และกำรใช้แนวทำงปฏิบัติที่เหมำะสมเป็นมำตรฐำนเพื่อให้กำรจัดกำร
ในภำวะฉุกเฉินเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
(1) แนวทางปฏิบัติในการแจ้งเตือนภัยของหน่วยงานภาครัฐในการจัดการสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย ได้กำหนดแนวทำงปฏิบัติในกำรแจ้งเตือนภัยของหน่วยงำน
ภำครัฐในกำรจัดกำรสำธำรณภัย โดยใช้แนวทำงตำมแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ ซึ่งกำหนด
ระดับของสถำนกำรณ์สำธำรณภัย สำหรับใช้เป็นกรอบแนวคิดในกำรแจ้งเตือนภัย และเพื่อเป็นแนวทำงให้
หน่วยงำน ที่เกี่ยวข้องนำไปปรับใช้ตำมภำรกิจ/หน้ำที่ของหน่วยงำนในกำรจัดกำรสำธำรณภัย โดยกำหนด
ควำมหมำยของสีตำมสถำนกำรณ์ของสำธำรณภัยไว้ 5 ระดับ ดังนี้
สีแดง

หมำยถึง สถำนกำรณ์อยู่ในภำวะอันตรำยสูงสุด ให้อำศัยอยู่แต่ในสถำนที่ปลอดภัย
หรือต้องอพยพไปยังสถำนที่ปลอดภัย และปฏิบัติตำมข้อสั่งกำร

สีสม้

หมำยถึง สถำนกำรณ์ อ ยู่ ในภำวะเสี่ ย งอั น ตรำยสู ง เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ก ำลั ง ควบคุ ม
สถำนกำรณ์ ให้อพยพไปยังสถำนที่ปลอดภัย และปฏิบัติตำมแนวทำงที่
กำหนด

สีเหลือง

สีน้าเงิน

หมำยถึง สถำนกำรณ์ อ ยู่ ในภำวะเสี่ ย งอั น ตรำย มี แ นวโน้ ม ที่ ส ถำนกำรณ์ จ ะ
รุนแรงมำกขึ้น ให้จัดเตรียมควำมพร้อมรับสถำนกำรณ์ และปฏิบัติตำม
คำแนะนำ
หมำยถึง สถำนกำรณ์อยู่ในภำวะเฝ้ำระวัง ให้ติดตำมข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงใกล้ชิด

สีเขียว

หมำยถึง สถำนกำรณ์อยู่ในภำวะปกติ ให้ติดตำมข้อมูลข่ำวสำรเป็นประจำ

(2) แนวทางปฏิบัติในการจัดการเมื่อเกิดสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2550
(2.1) เมื่อเกิดหรือคำดว่ำจะเกิดสำธำรณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย
ดำเนินกำรดังนี้
(2.1.1) เมื่อเกิดหรือคำดว่ำจะเกิดสำธำรณภัยขึ้นในเขต อปท. องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
เขำน้อย ให้เป็นหน้ำที่ของผู้อำนวยกำรท้องถิ่น ของ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย เข้ำดำเนินกำรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัยโดยเร็ว และให้แจ้งผู้อำนวยกำรอำเภอลำสนธิ และผู้อำนวยกำรจังหวัดลพบุรี ทรำบ
ทันที
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(2.1.2) กรณี ที่พื้ น ที่ ที่เกิดหรือคำดว่ำจะเกิดสำธำรณภั ยอยู่ในควำมรับ ผิ ดชอบของ
ผู้อำนวยกำรท้องถิ่นหลำยคน ผู้อำนวยกำรท้องถิ่นคนหนึ่ งคนใดจะใช้อำนำจหรือปฏิบัติหน้ำที่ไปพลำงก่อนก็ได้
แล้วให้แจ้งผู้อำนวยกำรท้องถิ่นอื่นทรำบโดยเร็ว
(2.1.3) กรณี ผู้ อ ำนวยกำรท้ อ งถิ่ น มี ค วำมจ ำเป็ น ต้ อ งได้ รั บ ควำมช่ ว ยเหลื อ จำก
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือหน่ว ยงำนของรัฐ ที่อยู่นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ของตน ให้
แจ้งให้ผู้อำนวยกำรอำเภอ หรือผู้อำนวยกำรจังหวัดแล้วแต่กรณี เพื่อสั่งกำรโดยเร็วต่อไป
(2.1.4) ผู้อำนวยกำรในเขตพื้นที่ที่ติดต่อหรือใกล้เคียงมีหน้ำที่สนับสนุนกำรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัยแก่ผู้อำนวยกำรซึ่งรับผิดชอบในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียงนั้น
(2.1.5) เมื่อเกิดสำธำรณภัยขึ้น เจ้ำพนักงำนที่ประสบเหตุมีหน้ำที่ต้องเข้ำดำเนินกำร
เบื้องต้นเพื่อระงับภัยนั้น แล้วรีบรำยงำนให้ผู้อำนวยกำรท้องถิ่นเพื่อสั่งกำรต่อไป และในกรณีจำเป็นอันไม่อำจหลีกเลี่ยงได้
ให้เจ้ำพนักงำนมีอำนำจดำเนินกำรใดเพื่อประโยชน์ในกำรคุ้มครองชีวิตหรือป้องกันอันตรำยที่จะเกิดแก่บุคคลได้
(2.1.6) กรณี เจ้ ำพนั กงำนจำเป็นต้องเข้ำไปในอำคำร หรือสถำนที่ที่อยู่ใกล้ เคียงกับ
บริเวณที่เกิดสำธำรณภัยเพื่อทำกำรป้ องกันและบรรเทำสำธำรณภัยให้ กระท ำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญ ำตจำก
เจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรหรือสถำนที่แล้ว เว้นแต่ไม่มีเจ้ำของหรือผู้ครอบครองอยู่ในเวลำนั้น หรือเมื่อมี
ผู้อำนวยกำรอยู่ด้วย และหำกทรัพย์สินนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดสำธำรณภัยได้ง่ำย ให้เจ้ำพนักงำนมีอำนำจสั่งให้
เจ้ำของหรือผู้ครอบครองขนย้ำยทรัพย์สินออกจำกอำคำรหรือสถำนที่ดังกล่ำวได้ หำกเจ้ำของหรือผู้ครอบครอง
ไม่ปฏิบัติตำมคำสั่ง ให้เจ้ำพนักงำนมีอำนำจขนย้ำยทรัพย์สินนั้นได้ตำมควำมจำเป็นแก่กำรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย โดยเจ้ำพนักงำนไม่ต้องรับผิดชอบบรรดำควำมเสียหำยอันเกิดจำกกำรกระทำดังกล่ำว
(2.1.7) ให้ผู้อำนวยกำรในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบสำรวจควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น และทำ
บัญชีรำยชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหำยไว้เป็นหลักฐำน พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้
เป็นหลักฐำนในกำรรับกำรสงเครำะห์และฟื้นฟู
(2.1.8) ในกรณี ที่ เกิ ดสำธำรณภั ยร้ ำยแรงอย่ ำงยิ่ ง (ระดั บ 4) นำยกรั ฐมนตรี หรื อรอง
นำยกรัฐมนตรีซึ่งนำยกรัฐมนตรีมอบหมำยมีอำนำจสั่ งกำรผู้บัญชำกำร ผู้อำนวยกำร หน่วยงำนของรัฐ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดเพื่อกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยรวมตลอด
ทั้งให้ ควำมช่วยเหลื อแก่ป ระชำชน โดยมีอำนำจเช่นเดียวกับผู้ บัญ ชำกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภั ย
แห่งชำติ และผู้อำนวยกำรแต่ละระดับ
(3) แนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งองค์กรปฏิบัติการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
(3.1) การจัดตั้งองค์กรปฏิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตาบล
เขาน้อย

ท ำหน้ ำ ที่ เ ป็ น กลไกที่ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลำงกำรปฏิ บั ติ ใ นกำรจั ด กำรในภำวะฉุ ก เฉิ น
(Emergency Operation Centre : EOC) เพื่อให้กำรวิเครำะห์ ประเมิน ประสำนงำน และปฏิบัติภำรกิจต่ำงๆ
ที่ เกี่ ย วข้ อ งในกำรจั ด กำรเหตุ ก ำรณ์ ห นึ่ ง ๆ ในภำวะฉุ ก เฉิ น มี ค วำมเป็ น เอกภำพ โดยมี อ งค์ ป ระกอบ
และโครงสร้ ำงภำยในองค์ ก รที่ จ ำเป็ น เหมำะสม และสอดคล้ อ งกั บ ภำรกิ จ ระดั บ กำรจั ด กำรสำธำรณภั ย
ของประเทศในแต่ละระดับ เพื่อให้เกิดควำมคล่องตัว มีควำมยืดหยุ่น และมีประสิทธิภำพ
ทั้งนี้ เมื่อเกิดหรือคำดว่ำจะเกิดสำธำรณภัยขึ้น ให้กองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัยองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น (ศปก.อปท.) ขึ้น โดยมี
ผู้อำนวยกำรท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุมและสั่งกำร เพื่อทำหน้ำที่จัดกำรสำธำรณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่ำสถำนกำรณ์จะกลับ
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
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เข้ำสู่ภำวะปกติ พร้อมทั้งประสำนกับส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ และประสำน
ควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรสำธำรณภัยทุกขั้นตอน หำกในกรณีไม่สำมำรถควบคุมสถำนกำรณ์สำ
ธำรณภัยตำมขีดควำมสำมำรถโดยลำพัง ให้ขอรับ กำรสนับสนุนจำกกองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย (ระบุชื่อ อปท. ในเขตพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียง) และ/หรือ กองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัยอำเภอ
(3.2) โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลเขาน้ อ ย
ผู้อานวยการท้องถิ่น

ศูนย์ประสานการปฏิบตั ิ
ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ
ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม

ส่วนปฏิบตั ิการ

ส่วนอานวยการ

พื้นที่

หน่วยสถานการณ์

กลุ่มภารกิจ

หน่วยทรัพยากร

ส่วนสนับสนุน
แผนกสนับสนุน
หน่วยจัดหา
สิ่งอุปกรณ์

หน่วยเอกสาร
หน่วยสถานที่

แผนกบริการ

แผนกการเงิน

หน่วยสื่อสาร

หน่วยการเงิน บัญชี

หน่วยแพทย์

หน่วยจัดซื้อ จัดจ้าง

หน่วยเสบียง

หน่วยพัสดุ

หน่วยสนับสนุน
ภาคพื้น

แผนภาพที่ 5-1 : โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น
หมายเหตุ : โครงสร้ำงดังกล่ ำวสำมำรถปรับ ได้ตำมควำมเหมำะสมกับ สถำนกำรณ์ โดยยึด หลั ก มำตรฐำน
เอกภำพในกำรจัดกำร และควำมยืดหยุ่นของโครงสร้ำงองค์กรกำรจัดกำรในภำวะฉุกเฉิน

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
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(3.2) บทบาทหน้าที่ภายในโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตาบล
เขาน้อย มีดังนี้
(3.2.1) คณะที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ มีหน้ำที่ ให้ข้อเสนอแนะ คำแนะนำ ข้อมูล
ทำงวิชำกำร กำรสังเครำะห์แนวโน้มสถำนกำรณ์ และเทคนิคกำรปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเหตุกำรณ์สำธำรณภัย
ที่ เกิ ด ขึ้ น โดยให้ ค ำนึ งถึ งควำมปลอดภั ย ในกำรปฏิ บั ติ งำนเป็ น ส ำคั ญ พร้อ มทั้ งปฏิ บั ติ ห น้ ำที่ อื่ น ใดตำมที่
ผู้อำนวยกำรท้องถิ่นเห็นสมควร
(3.2.2) ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม มีหน้ำที่ ประสำนข้อมูลเหตุ กำรณ์กับส่วน
ต่ ำ งๆเพื่ อ สื่ อ สำรและประชำสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ข่ ำ วสำรให้ กั บ ประชำชนและสื่ อ มวลชน รวมทั้ ง ปฏิ บั ติ ก ำร
ทำงจิตวิทยำมวลชน
(3.2.3) ส่วนปฏิบัติการ มีหน้ำที่ ปฏิบัติกำรลดอันตรำยที่เกิดขึ้นโดยเร็ว โดยรักษำ
ชีวิตและปกป้องทรัพย์สิน เข้ำควบคุมสถำนกำรณ์ ฟื้ นฟูสู่สภำวะปกติ ค้นหำและกู้ภัย กู้ชีพ รักษำพยำบำล
กำรแพทย์ แ ละสำธำรณสุ ข รัก ษำควำมสงบเรียบร้อย กำรจรำจร ผจญเพลิ ง โครงสร้ำงพื้ นฐำน สำรเคมี
และวัตถุอันตรำย กัมมันตรังสี ส่งกำลังบำรุง กำรขนส่ง อพยพ และบริหำรจัดกำรผู้เสียชีวิต
(3.2.4) ส่ ว นอ านวยการ มี ห น้ ำ ที่ ติ ด ตำมสถำนกำรณ์ วิ เครำะห์ แ นวโน้ ม
สถำนกำรณ์ แจ้ งเตื อ นภั ย รวบรวม ประสำนข้อ มู ล และประเมิ น ควำมต้ องกำรและควำมจำเป็ น ในกำร
สนับสนุนทรัพยำกร ในภำวะฉุกเฉิน รวมถึงจัดเตรียมเอกสำรและวำงแผนเผชิญเหตุโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจำก
ส่วนปฏิบั ติกำรเป็ น ฐำนดำเนิ น กำร พร้อมทั้ งให้ กำรสนับสนุนสถำนที่ปฏิบัติงำนแก่กองอำนวยกำรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัยองค์ กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย/ศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉิน องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
เขำน้อยฯลฯ
(3.2.5) ส่วนสนับสนุน มีหน้ำที่ ดังนี้
(5.1) ตอบสนองกำรร้องขอรับกำรสนับสนุนในทุกๆ ด้ำนที่จำเป็น เพื่อให้ กำร
จัดกำรในภำวะฉุกเฉินดำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ได้แก่ สงเครำะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร บริกำรสังคม พลังงำน บริหำรจัดกำรศูนย์พักพิงชั่วครำว พื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กำรฟื้นฟู และงำนชุมชน
(5.2) ตอบสนองกำรร้องขอรับกำรสนับสนุนในด้ำนงบประมำณ กำรเงิน
และกำรบัญชี และกำรรับบริจำค ฯลฯ

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
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ทั้ ง นี้ กำรจั ด บุ ค ลำกรประจ ำศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ำรฉุ ก เฉิ น ท้ อ งถิ่ น รำยละเอี ย ดตำม
แผนภำพที่ 5-2 : (ตัวอย่ำง) กำรจัดบุคลำกรประจำศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉินท้องถิ่น
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
ผู้อานวยการท้องถิ่น

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม

ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ

- กองวิชำกำรและแผนงำน
- สำนักปลัด อบต.
(งำนประชำสัมพันธ์)
- ฯลฯ

-

ส่วนปฏิบัติการ
รองนำยก คนที่ ............
ฝ่ำยป้องกันและรักษำควำม
สงบเรียบร้อย
กองช่ำง/ส่วนโยธำ
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ตำบล
กำนัน
ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่.1-5............
สมำชิกสภำ เทศบำล/อบต. ...
อำสำสมัครต่ำงๆ เช่น
อปพร. /ตำรวจบ้ำน /อสม.
ผู้นำชุมชน

-

ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรกู้ชีพกู้ภัย
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนในพื้นที่
ผู้นำชุมชน เช่น ปรำชญ์ชำวบ้ำน
ฯลฯ

ส่วนอานวยการ
- ปลัดเทศบำล.................
/ปลัด อบต............…..
- สำนักปลัดเทศบำล/อบต. ......
- ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่...1-5..........
- สมำชิกสภำ เทศบำล/อบต. ...
- อำสำสมัครต่ำงๆ เช่น
อปพร. /ตำรวจบ้ำน /อสม.
- ผู้นำชุมชน
ฯลฯ

ส่วนสนับสนุน
-

รองนำยก คนที่ ............
กองสวัสดิกำรและสังคม
สำนักกำรศึกษำ
กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองคลัง
ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่.1-5............
สมำชิกสภำ อบต. ทุกหมู่
อำสำสมัครต่ำงๆ เช่น อปพร.
/ตำรวจบ้ำน /อสม.
- ผู้นำชุมชน
ฯลฯ

ฯลฯ
แผนภาพที่ 5-2 : การจัดบุคลากรประจาศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น
หมำยเหตุ : กำรจั ด บุ ค ลำกรประจ ำศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ำรฉุ ก เฉิ น ท้ อ งถิ่น ปรับ ได้ ต ำมควำมเหมำะสม ขึ้ น อยู่ กั บ
สถำนกำรณ์และควำมรุนแรงของสำธำรณภัย และตำมที่ผู้อำนวยกำรท้องถิ่นเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในกำร
บริหำรจัดกำรสำธำรณภัยในพื้นที่
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
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(3.3) ผู้มีอานาจหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็น
เอกภาพและชัดเจนแต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับประเทศ ระดับจังหวัด อาเภอ และระดับท้องถิ่น (ตำมแผนภำพที่ 5-3)
สาธารณภัย
ร้ายแรงอย่างยิ่ง
ยิ่ง มและกำกับกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยทัว่
ควบคุ
รำชอำณำจักร (มำตรำ 13)
ช่วยเหลือผู้บัญชำกำร มีอำนำจบังคับบัญชำและสั่งกำร ตำมที่
ผู้บัญชำกำรมอบหมำย (มำตรำ 13)

สา
ธารณ
ภัย

นำยกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมำย

ผู้บัญชำกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
แห่งชำติ (รมว.มท.)
รองผู้บัญชำกำร (ปมท.)

ควบคุมและกำกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ผอ./รอง ผอ./ผช.ผอ.
เจ้ำพนักงำน และอำสำสมัคร ได้ทั่วรำชอำณำจักร (มำตรำ
14)

ผู้อำนวยกำรกลำง (อ.ปภ.)

รับผิดชอบในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในเขตจังหวัด
(มำตรำ 15)

ผอ.จังหวัด (ผวจ.)

ช่วยเหลือ ผอ.จังหวัด และปฏิบัติหน้ำทีอ่ ื่นตำมที่ ผอ.จว.
(มำตรำอ18)
รัมอบหมำย
บผิดชอบในกำรป้
งกันและบรรเทำสำธำรณภัยในเขต กทม.
(มำตรำ 32)

รอง ผอ.จังหวัด (นำยก อบจ.)

ช่วยเหลือ ผอ.กทม. ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และ
ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ ผอ.กทม.มอบหมำย (มำตรำ 35)

รอง ผอ.กทม. (ปลัด กทม.)

ผอ.กทม. (ผว.กทม.)

รับผิดชอบและปฏิบัติหน้ำที่ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในเขตของตน และมีหน้ำที่ช่วยเหลือ ผอ.กทม. ตำมที่
ได้รับมอบหมำย (มำตรำ 36)

ผู้ช่วย ผอ.กทม. (ผอ.เขต)

รับผิดชอบในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในเขตอำเภอ
ของตน และช่วยเหลือ ผอ.จว. ตำมที่ได้รับมอบหมำย (มำตรำ
19)

ผอ.อำเภอ. (นำยอำเภอ)

รับผิดชอบในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในเขตของ
ตนและมีหน้ำที่ช่วยเหลือ ผอ.จว./ผอ.อ. ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย (มำตรำ 20)
รับผิดชอบและปฏิบัติหน้ำที่ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในเขตท้องถิ่นของตนและมีหน้ำที่ช่วยเหลือ ผอ.
ท้องถิ่น ตำมที่ได้รับมอบหมำย (มำตรำ 20)

สั่งกำรให้
ดำเนินกำร
อย่ำงหนึ่ง
อย่ำงใดเพื่อ
ป้องกันและ
บรรเทำ
สำธำรณภัย
/
ให้ควำม
ช่วยเหลือ
ประชำชนใน
พื้นที่ที่
กำหนด
(มำตรำ 31)

ผอ.ท้องถิน่
(นำยก อบต./นำยกเทศมนตรี/นำยกเมืองพัทยำ)

ผช.ผอ.ท้องถิ่น
(ปลัด อบต./ปลัดเทศบำล/ปลัดเมืองพัทยำ)

แผนภาพที่ 5-3 กำรกำหนดบุคคลผู้มอี ำนำจในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
ตำมพระรำชบัญญัตปิ ้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2550
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(4) แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการประกาศเขตพื้ น ที่ ป ระสบสาธารณภั ย และการประกาศเขตให้ ก าร
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
(4.1) การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย
กรณี เกิดสำธำรณภัยตำมนิยำมของมำตรำ 4 แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย พ.ศ. 2550 ซึ่งปรำกฏชัดเป็นที่ทรำบโดยทั่วไปในเขตพื้นที่นั้น ให้มีกำรประกำศเขตพื้นที่ประสบ
สำธำรณภัยทันที หรือในกรณีเพื่อประโยชน์ต่อกำรจัดกำรสำธำรณภัยในเขตพื้นที่ดังกล่ำวตำมข้อเท็จจริงที่ปรำกฏ
และใช้ เป็ นหลั กฐำนยื นยันถึงข้อเท็ จจริงเกี่ยวกับสำธำรณภัยที่เกิดขึ้น เพื่อให้ส่ วนรำชกำร หน่วยงำน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภำคเอกชน สำมำรถดำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ตำมระเบียบกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้องก็สำมำรถออกประกำศเขตพื้นที่ประสบสำธำรณภัยได้ โดยมีแนวทำงกำรปฏิบัติ ดังนี้
(4.1.1) เมื่อเกิดเหตุสำธำรณภัยในพื้นที่ใดให้กองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
อำเภอและหรือกองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเทศบำล/องค์กำรบริหำรส่วนตำบล ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและรำยงำนสถำนกำรณ์สำธำรณภัยที่เกิดขึ้น ให้กองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
จังหวัด.... ทรำบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจประกำศเขตพื้นที่ประสบภัย
(4.1.2) เมื่อเกิดสำธำรณภัยขึ้นและส่งผลกระทบต่อสำธำรณชน และก่อให้เกิดอันตรำย
ต่อชีวิต ร่ ำงกำย หรือก่อให้ เกิดควำมเสี ย หำยแก่ทรัพ ย์สิ นของประชำชน ในพื้ นที่ ให้ ผู้ อำนวยกำรจังหวัด
ประกำศเขตพื้นที่ประสบภัยสำธำรณภัยตำมดุลพินิจ โดยมีแนวทำงกำรประกำศ ดังนี้
(1) ระบุประเภทสำธำรณภัย
(2) สำเหตุกำรเกิดสำธำรณภัย
(3) ช่วงเวลำ ที่เกิดสำธำรณภัย
(4) พื้นที่ที่เกิดสำธำรณภัย
(5) ผลกระทบต่อสำธำรณชนและก่อให้เกิดอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยแก่ทรัพย์สินของประชำชน
เพื่อประโยชน์ในกำรจัดกำรสำธำรณภัยในเขตพื้นที่ กำหนดให้มีกำรออกประกำศเขตพื้นที่
ประสบสำธำรณภัยได้ตำมดุลยพินิจ เพื่อให้ส่วนรำชกำร หน่วยงำน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำคเอกชน
สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ตำมระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
ระดับ
1
2
3
4

การจัดการ
สำธำรณภัยขนำดเล็ก
สำธำรณภัยขนำดกลำง
สำธำรณภัยขนำดใหญ่
สำธำรณภัยร้ำยแรงอย่ำงยิ่ง

ผู้ออกประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย
ผู้อำนวยกำรจังหวัด / ผู้อำนวยกำรกรุงเทพมหำนคร
ผู้อำนวยกำรจังหวัด / ผู้อำนวยกำรกรุงเทพมหำนคร
ผู้บัญชำกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ
นำยกรัฐมนตรี หรือรองนำยกรัฐมนตรีซึ่งนำยกรัฐมนตรีมอบหมำย

ทั้งนี้ ผู้ประสบภัยอำจขอให้มีหนังสือรับรองพื้นที่ประสบภัย ทั้งที่เป็นบุคคล และนิติบุคคลได้ โดยให้
กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย กำหนดรูปแบบ แนวทำงปฏิบัติในกำรประกำศเขตพื้นที่ประสบสำธำรณภัย
และหนังสือรับรองผู้ประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดำและนิติบุคคลตำมมำตรำ 30 แห่งพระรำชบัญญัติป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2550
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(4.2) การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ตำมระเบี ย บกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนรำชกำรนำเงินทดรองรำชกำรมำใช้จ่ำยในกำรให้ ควำมช่วยเหลือหรือ
สนับสนุนกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเป็นกรณี เร่งด่วนตำมควำมจำเป็นและเหมำะสม เมื่อเกิดภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในท้องที่หนึ่งท้องที่ใด โดยมุ่งหมำยที่จะบรรเทำควำมเดือดร้อนเฉพำะหน้ำของผู้ประสบภัย
พิบัติ แต่มิได้มุ่งหมำยที่จะชดใช้ควำมเสียหำยให้แก่ผู้ใด ซึ่งกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติให้ถือปฏิบัติ
ตำมระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงกำรคลังกำหนด
เมื่อภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นในท้องที่ใด ให้ผู้มีอำนำจดำเนินกำรประกำศให้ท้องที่นั้น
เป็นเขตกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ดังนี้
พื้นที่
ผู้มีอานาจ
กรุงเทพมหำนคร
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
จังหวัด

ผู้ ว่ำรำชกำรจังหวัดร่ว มกับคณะกรรมกำรให้ ควำมช่วยเหลื อผู้ ประสบ
ภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)
หำกไม่สำมำรถประชุม ก.ช.ภ.จ. ได้ทันท่วงที และผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
เห็นว่ำควำมเสียหำยดังกล่ำวเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กระทรวงกำรคลั ง
ก ำหนด ก็ ใ ห้ มี อ ำนำจพิ จ ำรณำประกำศเขตกำรให้ ค วำมช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปก่อนได้โดยไม่ต้องขอควำมเห็นชอบจำก ก.ช.ภ.จ.

กำรประกำศเขตกำรให้ ค วำมช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น ต้ อ งก ำหนดพื้ น ที่
และระยะเวลำของกำรให้ ควำมช่วยเหลื อผู้ประสบภัยพิบัตินั้นด้วย ทั้งนี้ ให้ เป็นไปตำมหลั กเกณฑ์ วิธีกำร
และเงื่อนไขที่กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยกำหนด โดยควำมเห็นชอบของกระทรวงกำรคลัง
(5) แนวทางปฏิบัติในการตัดสินใจยกระดับการจัดการสาธารณภัย
ให้ ผู้ บั ญ ชำกำรหรือผู้ อำนวยกำรใช้เกณฑ์ ห รือ เงื่อนไขดังต่ อไปนี้ ประกอบกำรพิ จำรณำ
ยกระดับกำรจัดกำรสำธำรณภัย ดังนี้
เกณฑ์/เงื่อนไข

(1) พื้นที่

(2) ประชากร

(3) ความซับซ้อน

ข้อมูลที่ใช้ระบุเงื่อนไข

พื้นที่ใช้สอยในลักษณะต่ำง ๆ ที่ได้รับผลกระทบ และควำมเสียหำย
(1.1) พื้นที่ทำงกำรเกษตรและปศุสัตว์
(1.2) พื้นที่ธุรกิจ อุตสำหกรรม และกำรประกอบกำร
(1.3) พื้นที่อยู่อำศัย (จำนวนหลังคำเรือน)
(1.4) พื้นที่ทำงธรรมชำติ
จำนวนและลักษณะของประชำกรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
(2.1) จำนวนผู้ได้รับผลกระทบ
(2.2) จำนวนผู้อพยพ
(2.3) จำนวนผู้ได้รับบำดเจ็บและเสียชีวิต
ควำมยำกง่ำย สถำนกำรณ์แทรกซ้อน และเงื่อนไขทำงเทคนิคของสถำนกำรณ์
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เกณฑ์/เงื่อนไข

ข้อมูลที่ใช้ระบุเงื่อนไข

(3.1) ควำมรุ น แรงของภั ย ควำมเฉพำะเจำะจงทำงเทคนิ ค ของภั ย
กำรเกิดภัยต่อเนือ่ ง
(3.2) ควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นหรือส่งผลกระทบต่อสำธำรณูปโภคพื้นฐำน สถำนที่
สำคัญ และเส้นทำงกำรให้ ควำมช่วยเหลือ
(3.3) กำรคำดกำรณ์ กำรขยำยตั ว ของภั ย พื้ น ที่ ที่ จ ะเสี ย หำยต่ อ ไป
ระยะเวลำที่กำรดำเนินกิจกรรมปกติ ที่ต้องหยุดชะงัก ระยะเวลำที่ต้อง
ใช้ ในกำรตอบสนองต่ อสถำนกำรณ์ และระยะเวลำที่ ต้ อ งช่ ว ยฟื้ น ฟู
เบื้องต้น
(4) ศักยภาพด้านทรัพยากร ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนจำกทรัพยำกร
(4.1) ก ำลั งคน ทั้ งของหน่ วยงำนหลั กและหน่ วยงำนสนั บสนุ น พร้ อมทั้ ง
อำสำสมัครหน่วยต่ำง ๆ
(4.2) เครื่องมือ อุปกรณ์ ยำนพำหนะ และอุปกรณ์พิเศษต่ำง ๆ ที่ต้องใช้
ตำมแต่ลักษณะทำงเทคนิคของภัย
(4.3) ปั จจัยยังชีพสำหรับแจกจ่ำยแก่ผู้ได้รับผลกระทบของหน่วยงำนหลั ก
และจำกกำรสนับสนุนจำกภำคีหลัก
(4.4) แหล่งที่มำและจำนวนเงินงบประมำณจำกหน่วยงำนในพื้นที่
ดุลยพินิจจำกกำรประเมินสถำนกำรณ์จำกเงื่อนไขต่ำง ๆ
(5) การพิจารณาตัดสินใจ
(5.1) ขอบเขตกำรปกครอง
ของผู้บัญชาการ/
(5.2) กำรประเมินศักยภำพในกำรจัดกำรสำธำรณภัย
ผู้อานวยการ
ทั้ ง นี้ ให้ ใ ช้ เกณฑ์ เงื่ อ นไขทำงด้ ำ นพื้ น ที่ / ประชำกร/ควำมซั บ ซ้ อ น/ศั ก ยภำพด้ ำ นทรั พ ยำกร
และวิจำรณญำณหรือดุลยพินิจของผู้อำนวยกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือหลำยอย่ ำงประกอบกันเป็นเกณฑ์ในกำร
นำเสนอเพื่อยกระดับกำรจัดกำรสำธำรณภัย
(6) แนวทางการปฏิบัติในการอพยพ
เมื่อเกิดหรือคำดว่ำจะเกิดสำธำรณภัยขึ้นในพื้นที่ใด และกำรอำศัยอยู่ในเขตพื้นที่นั้นจะเป็น
อั น ตรำย ให้ ผู้ มี อ ำนำจตำมมำตรำ 28 แห่ งพระรำชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และบรรเทำสำธำรณภั ย พ.ศ. 2550
มีอำนำจสั่งอพยพผู้ซึ่งอยู่ในพื้นที่นั้น ออกไปจำกพื้นที่อย่ำงเป็นระเบียบ ทั้งนี้ ให้ดำเนินกำรอพยพก่อนเกิด
สำธำรณภัย และจั ดให้ มีกำลั งเจ้ ำหน้ ำที่เข้ำรักษำควำมสงบเรียบร้อย เพื่อป้องกันทรัพย์สิ นของประชำชน
โดยให้ผู้นำชุมชนและหน่วยงำนปฏิบัติตำมขั้นตอน ดังนี้
(6.1) การอพยพเคลื่อนย้าย
(6.1.1) กำรตัดสินใจอพยพ
(1) ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อยกำหนดให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลเขำน้ อย ในฐำนะผู้ อำนวยกำรท้องถิ่น หรือ ผู้ ได้รับ มอบหมำยเป็ นผู้ ตัด สิ นใจและควบคุ ม กำรอพยพ
ประชำชนออกจำกพื้นที่ประสบภัย โดยมี ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย ในฐำนะผู้ช่วยผู้อำนวยกำร
ท้องถิ่นเป็นผู้ช่วย

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย

หน้า 63

(2) ในเขตพื้นที่หมู่บ้ำน กำหนดให้ผู้ใหญ่บ้ำนแต่ละหมู่บ้ำนเป็นผู้ตัดสินใจและควบคุม
กำรอพยพประชำชนออกจำกพื้นที่ประสบภัย โดยมีผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้ำนและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
เขำน้อยเป็นผู้ช่วย ทุกขั้นตอนกำรปฏิบัติต้องประสำนกำรปฏิบัติและรำยงำนสถำนกำรณ์ไปยัง นำยกองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลเขำน้อย ในฐำนะผู้อำนวยกำรท้องถิ่น เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 086-1234832
(6.1.2) เมื่อได้รับข้อมูลข่ำวสำรแจ้งเตือน ให้แจ้งประชำชนต้องเตรียมตัวไว้ให้พร้อมสำหรับ
กำรอพยพ โดยจัดเตรียมกระเป๋ำที่มีของมีค่ำ เงินสด เอกสำรสำคัญ ของใช้จำเป็นส่วนตัว ยำรักษำโรค อำหำร
น้ ำดื่ม เท่ำที่จ ำเป็ น รวมทั้งดูแลสภำพจิ ตใจในครอบครัว ให้ อยู่ในควำมสงบ ก่อนออกจำกบ้ำนเรือนต้องปิ ด
บ้ำนเรือนให้มิดชิดที่สุดเท่ำที่จะทำได้ และเดินทำงไปรวมกัน ณ จุดนัดหมำยประจำชุมชนโดยเร็ว
(6.1.3) หน่วยอพยพ ต้องศึกษำเส้นทำงที่จะเข้ำสู่พื้นที่เป้ำหมำย และตรวจสอบสภำพของ
ยำนพำหนะสำหรับกำรอพยพให้พร้อมปฏิบัติหน้ำที่อยู่ตลอดเวลำ รวมทั้งติดต่อประสำนงำนกับผู้นำชุมชนหรื อ
ผู้นำหมู่บ้ำนทุกระยะ ประชำสัมพันธ์ให้คำแนะนำในขั้นตอนกำรอพยพต่อผู้อพยพ
(6.1.4) จั ด ล ำดั บ ควำมส ำคั ญ ของผู้ อ พยพ โดยแบ่ งกลุ่ ม ผู้ อ พยพที่ ต้ อ งได้ รั บ กำรดู แ ล
เป็นพิเศษ (กลุ่มเปรำะบำง) เช่น กลุ่มผู้ป่วยทุพพลภำพ คนพิกำร คนชรำ เด็ก สตรี ควรได้รับกำรพิจำรณำ
ให้อพยพไปก่อน เป็นต้น กรณีเด็ก บิดำและมำรดำควรอพยพไปด้วยกันทั้งครอบครัว และควรอพยพเป็นกลุ่ม
(6.1.5) จั ดให้ มีสถำนที่ปลอดภัยและที่พักพิงชั่วครำวแก่ผู้อพยพและเจ้ำหน้ำที่ โดยจัด
ระเบี ย บพื้ น ที่ พั ก พิ งให้ เหมำะสมเป็ น สั ด ส่ ว นและมี ร ะบบสุ ข ำภิ บ ำล โดยให้ ส ำนั ก ปลั ด และกองช่ ำง เป็ น
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก
(6.1.6) กำรบริหำรจัดกำรศูนย์พักพิงชั่วครำว และสนับสนุนกิจกรรมด้ำนสังคมสงเครำะห์
เพื่อกำรฟื้นฟูด้ำนสังคมและจิตใจให้แก่ผู้ประสบภัย และผู้ประสบปัญหำทำงสังคม โดยให้โดยให้กองสำนักปลัด
เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบหลัก
(6.1.7) จัดระเบียบกำรจรำจรชั่วครำวในพื้นที่ที่เกิดสำธำรณภัยและพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้ง
จัดระเบียบกำรจรำจรในพื้นที่พักพิงชั่วครำวเพื่อรองรับกำรอพยพ เพื่อเป็นกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชำชนและส่วนรำชกำร และสำมำรถดำเนินกำรอพยพเคลื่อนย้ำย เป็นไปอย่ำงมีระบบ
สำมำรถระงับกำรแตกตื่นเสียขวัญของประชำชนไปสู่สถำนที่ปลอดภัยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยให้กองช่ำง
เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบหลัก
(6.1.8) ให้ควำมช่วยเหลือผู้อพยพในกำรขนย้ำยทรัพย์สินของใช้ในพื้นที่ที่เกิดสำธำรณภัย
และพื้นที่ใกล้เคียงตำมที่ได้รับกำรร้องขอ โดยให้กองช่ำง เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบหลักหำกไม่เพียงพอประสำน
หน่วยงำนทหำรในพื้นที่
(6.1.9) ให้ มีกำรจัดทำทะเบียนเพื่อตรวจสอบจำนวนผู้ อพยพและผู้ที่ยังติดค้ำงในพื้นที่
โดยให้สำนักปลัดเป็นหน่วยงำนรับผิดชอบหลัก
(6.1.10) จัดให้มีกำรบริกำรด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุขในพื้นที่อพยพ โดยให้ รพ.สต.
และโรงพยำบำลในเขตพื้นที่ ร่วมกันดำเนินกำร
(6.1.11) จัดให้มีระบบกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยของพื้นที่รองรับกำรอพยพ โดยจัด
กำลังเจ้ำหน้ำที่ตำรวจและอำสำสมัครตำมควำมเหมำะสม
(6.1.12) จั ด ให้ มี เจ้ ำหน้ ำที่ ป ระสำนงำนกั บ เจ้ ำหน้ ำที่ ต ำรวจในพื้ น ที่ เพื่ อ จัด ก ำลั งดู แ ล
บ้ำนเรือนและทรัพย์สินของผู้อพยพเป็นระยะๆ หำกกำลังเจ้ำหน้ำที่ตำรวจไม่เพียงพอ ให้ใช้กำลังสนับสนุนจำก
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อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) หรือจัดหำอำสำสมัครจำกประชำชน แต่หำกสถำนกำรณ์ล่อแหลม
เสี่ ย งต่ อ กำรสู ญ เสี ย ชี วิ ต ห้ ำ มเจ้ ำ หน้ ำ ที่ /อำสำสมั ค รออกปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ในพื้ น ที่ เสี่ ย งโดยเด็ ด ขำดจนกว่ ำ
สถำนกำรณ์จะบรรเทำควำมรุนแรงลง และสำมำรถเข้ำไปตรวจในพื้นที่ได้ โดยไม่มีควำมเสี่ยง พร้อมทั้งให้มี
กำรประชำสัมพันธ์ให้ผู้อพยพทรำบสถำนกำรณ์อย่ำงต่อเนื่องและทั่วถึง
(6.1.13) จัดหำพื้นที่รองรับสำหรับกำรอพยพสัตว์เลี้ยง โดยขอให้สำนักงำนปศุสัตว์ อำเภอ
ร่วมกับสำนักปลัด และกองช่ำง ดำเนินกำรสำรวจ จัดทำบัญชี ประชำชนผู้เลี้ยงสัตว์ และผู้ประกอบกำร รวมทั้ง
จัดเตรีย มยำนพำหนะ เครื่องจักรกล ส ำหรับใช้ในกำรอพยพ หำกไม่เพียงพอให้ประสำนงำนหน่วยงำนที่มี
เครื่องจักรกล ยำนพำหนะ
(6.2) การยกเลิกสถานการณ์
(6.2.1) ให้ ติดตำมควำมเคลื่อนไหวของสถำนกำรณ์ ส ำธำรณภัยอย่ำงใกล้ ชิดและต่อเนื่อง
พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลจำกทุกแหล่งจนแน่ใจ และมีกำรยืนยันควำมชัดเจนว่ำสถำนกำรณ์คลี่คลำยกลั บ
สู่ภำวะปกติแล้ว ให้ผู้อำนวยกำรท้องถิ่นรำยงำนข้อมูลให้ผู้อำนวยกำรอำเภอทรำบ เพื่อประกำศยุติสถำนกำรณ์
สำธำรณภัยในพื้นที่ และประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบถึงสถำนกำรณ์เป็นระยะๆ เพื่อป้องกันควำมสับสน
พร้อมทั้ง ให้มีกำรยืนยันควำมชัดเจนถึงกำรยกเลิกสถำนกำรณ์ และแจ้งให้ผู้อพยพเตรียมพร้อมในกำรอพยพ
กลับสู่พื้นที่อยู่อำศัยต่อไป
(6.2.2) เมื่ อ ได้ รั บ กำรยื น ยั น อย่ ำ งชั ด เจนจำกผู้ อ ำนวยกำรท้ อ งถิ่ น ผู้ อ ำนวยกำรอ ำเภอ
ตำมลำดับ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ ป ระกำศยุติสถำนกำรณ์ว่ำสำธำรณภัยได้สิ้นสุดลงแล้ว ให้แจ้งข้อมูล
ดังกล่ำวให้ผู้อพยพทรำบเพื่อเตรียมพร้อมในกำรอพยพกลับสู่ที่ตั้งต่อไป
(6.2.3) เมื่อยกเลิกหรือปิดศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉิน ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย ให้ส่ง
มอบภำรกิจที่ต้องดำเนินกำรต่อให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบตำมภำรกิจของหน่วยงำนนั้นต่อไป เพื่อควำมต่อเนื่อง
ในกำรปฏิบัติงำน
(6.3) การอพยพกลับ
เมื่ อประชำชนได้ รั บแจ้ งข่ ำวกำรยกเลิ กสถำนกำรณ์ สำธำรณภั ยอย่ ำงชั ดเจนให้ ผู้ น ำชุ มชน
หรือผู้นำกลุ่มอพยพรีบแจ้งผู้อพยพเพื่อเตรียมควำมพร้อมสำหรับกำรอพยพกลับและรอรับกำรแจ้งจุดอพยพกลับ
โดยกำรจั ด ระเบี ย บและล ำดั บ ก่ อ นหลั ง ของกำรอพยพกลั บ อย่ ำ งเป็ น ระบบไปสู่ พื้ น ที่ อ ยู่ อ ำศั ย เดิ ม
พร้อมทั้งประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบควบคุมดูแลกำรอพยพกลับ
(6.4) การอพยพส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้ศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉินองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อยแบ่งประเภทของส่วนรำชกำรและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะอพยพมำอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยตำมลำดับและควำมจำเป็นเร่งด่วน พร้อมทั้ง
กำหนดพื้นที่รองรับกำรอพยพส่วนรำชกำร ครอบครัวส่วนรำชกำร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ล่วงหน้ำ
โดยกำรดำเนินกำรอพยพให้เป็นไปตำมแผนอพยพส่วนรำชกำร เพื่อให้สำมำรถบริกำรประชำชนได้ตำมปกติ
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบและเครื่องมือสนับสนุนการเผชิญเหตุ
1) แนวทางปฏิบัติในการสื่อสารและโทรคมนาคม
(1) การเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม
กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนระบบและเครื่องมือสื่อสำร องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย
มอบหมำยให้.............-........................เป็นผู้กำกับดูแลและใช้งำนควำมถี่วิทยุ.............-............เพื่อใช้เป็นควำมถี่
วิทยุกลำงสำหรับติดต่อประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนของส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และภำคเอกชน สำหรับกำร
ประสำนงำน ด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ตลอดจนกิจกำรอื่นๆ ในภำวะปกติ และในภำวะไม่ปกติ
โดยกำหนดให้...................-.................เป็นผู้ควบคุมดูแลกำรใช้งำนภำยใน (ระบุชื่อ อปท.)
(2) การปฏิบัติงานด้านสื่อสารและโทรคมนาคมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
(2.1) จัดตั้งศูนย์สื่อสำรและจัดให้มีระบบสื่อสำรหลัก ระบบสื่อสำรรอง และระบบสื่อสำรอื่นๆ ที่
จำเป็นให้ใช้งำนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ให้สำมำรถเชื่อมโยงระบบสื่อสำรดังกล่ำวกับหน่วยงำนอื่นได้ตำมปกติโดยเร็ว
อย่ำงทั่วถึงทุกพื้นที่
(2.2) ใช้โครงข่ำยสื่อสำรทำงโทรศัพท์ โทรสำร และวิทยุสื่อสำรเป็นหน่วยงำนหลัก
 หน่วยงำนหลักที่วำงระบบสื่อสำรในภำวะฉุกเฉิน ได้แก่..องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
เขำน้อย...หมำยเลขโทรศัพท์..036-788602. โทรสำร...036-788602.......
 หน่วยงำนสนับสนุน ได้แก่..อบต.ซับสมบูรณ์..หมำยเลขโทรศัพท์081-9474885..
ลาดับที่

ชื่อหน่วยงาน

1

กองอำนวยกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยจัดหวัด
กองอำนวยกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยอำเภอ
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ตำบลเขำน้อย

2
3

นามเรียกขาน ความถี่วิทยุ

โทรศัพท์

โทรสาร หมายเหตุ

036770199
036633374
036633183-6

4

สถำนีตำรวจภูธรลำสนธิ

036633388

5

กองอำนวยกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย อบต.
ซับสมบูรณ์

0819474885

6

พงไล้ 16

ฯลฯ
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กองอานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอาเภอ
โทรศัพท์ 036-6363374
โทรสำร 036-6363374

กองอานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ลพบุรี
โทรศัพท์ 036-770199

กองอานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เขาน้อย
โทรศัพท์/โทรสำร 036-788602
โทรศัพท์/โทรสำร ...........................
ควำมถี่วิทยุ ………………… MHz

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจาตาบล
โทรศัพท์ 036-633183.
สำยด่วน 1669

การไฟฟ้าภูมิภาค
สาขาย่อย กฟอ.ท่ำหลวง
โทรศัพท์ ..............................

การประปาส่วนภูมภิ าค
สาขา.ชัยบาดาล
โทรศัพท์........................

องค์กรภาคเอกชน
มูลนิธิพงไล้ 16
โทรศัพท์
.................................
กองอานวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
อบต.ซับสมบูรณ์
โทรศัพท์ 081-9474885

สถานีตารวจภูธร
ลาสนธิ
โทรศัพท์.
036-633388

แผนภาพที่ 5-4 : ผังสื่อสารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย

(2) แนวทางปฏิบัติในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน
ให้ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย เป็นหน่วยงำนหลัก ดำเนินกำร ดังนี้
(2.1) เผยแพร่ข่ำวสำรที่คำดว่ำจะเกิดหรือเกิดสำธำรณภัยให้ส่วนรำชกำรและประชำชนได้รับรู้
และเข้ำใจสถำนกำรณ์ (Situation Awareness) ในทุกระยะกำรจัดกำรภัย โดยผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรที่กำหนด
ไว้ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หอกระจำยข่ำว สื่อสังคมออนไลน์ ฯลฯ เพื่อให้ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว
เป็ น ปั จจุ บั น และทั น ต่อเหตุกำรณ์ ซึ่งจะช่วยสร้ำงควำมเชื่อมั่น และลดควำมตื่นตระหนกที่เกิดจำกกำรรับ รู้
และควำมเข้ำใจที่ไม่ถูกต้อง
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
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(2.2) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลประชำสัมพันธ์ร่วม (Join Information Center : JIC) ณ พื้นที่ที่เกิดเหตุ ซึ่งอยู่
ภำยใต้ก ำรก ำกั บ ดูแ ล ของศู น ย์ ข้ อมู ล ประชำสั ม พั น ธ์ร่ว ม เพื่ อท ำหน้ ำที่ ป ระสำนข้อ มู ล ข่ ำวสำรสำธำรณะ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินกิจกรรมกำรจัดกำรเหตุฉุกเฉินและเป็นศูนย์ที่อยู่ใกล้ชิดกับเหตุกำรณ์ สำมำรถเข้ำถึง
ข้อมูลที่มีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลำ จึงเป็นศูนย์กลำงของกำรติดต่อสำหรับสื่อข่ำวสำรทุกประเภทที่ได้รับ
กำรกลั่นกรอง และรับรองข้อมูล เพื่อกระจำยข้อมูลข่ำวสำรให้เกิดควำมถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และต่อเนื่อง
โดยให้เจ้ำหน้ำที่ข้อมูลข่ำวสำรสำธำรณะควรต้องเข้ำมำอยู่รวมกันในศูนย์ประสำนข้อมูลร่วม
(2.3) ตรวจสอบยืน ยัน ควำมถูกต้องของข้อมูล กำรเกิดภัยจำกกำนัน ผู้ใหญ่ บ้ำน ผู้ นำชุมชน
อำสำสมัครแจ้งเตือนภัย กองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยระดับเหนือขึ้นไป รวมทั้งหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องก่อนแจ้งเตือนภัยผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรทุกชนิด
(2.4) ดำเนินกำรแจ้งเตือนกำรเกิดภัยไปยังชุมชนพื้นที่ที่ประสบภัยและพื้นที่ข้ำงเคียง โดยสื่อ
ข่ำยกำรสื่ อสำร เครื่ องมืออุปกรณ์ กำรเตื อนภัยที่ มีอยู่ของชุมชน เช่น วิทยุชุมชน หอกระจำยข่ำว หอเตือนภั ย
โทรโข่ง เป็นต้น
(2.5) ข้อมูลกำรแจ้งเตือนภัยนั้นต้องชัดเจน ทันเวลำ ถูกต้อง และเข้ำใจง่ำย เป็นข้อมูลที่บอกถึง
อันตรำยที่กำลังเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน อันได้แก่ ลักษณะ ขนำด จุดที่เกิดภัย รัศมีควำมเสียหำยตำมพื้นที่
กำรปกครอง ช่วงเวลำ ระยะเวลำ ภัยจะรุนแรงยิ่งขึ้นหรือไม่ และประชำชนต้องปฏิบัติอย่ำงไร หรือต้องมีกำร
อพยพหรื อ ไม่ รวมทั้ ง วิ ธี ก ำรแจ้ งเหตุ หมำยเลขโทรศั พ ท์ และกำรสื่ อ สำรอื่ น ๆ โดยแจ้ ง เตื อ นภั ย จนกว่ ำ
สถำนกำรณ์ภัยจะสิ้นสุด
(2.6) ในกรณี เกิ ด ไฟฟ้ ำ ดั บ กำรสื่ อ สำร เครื่ อ งมื อ สั ญ ญำณเตื อ นภั ย ไม่ ส ำมำรถใช้ ไ ด้
ให้ใช้สัญลักษณ์กำรเตือนภัย เช่น ธง นกหวีด หรือกำรเตือนภัยอื่นที่ได้มีกำรซักซ้อมควำมเข้ำใจกับประชำชนไว้แล้ว
(3) แนวทางปฏิบัติในการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command)
ให้ น ำหลั ก กำรของระบบกำรบั ญ ชำกำรเหตุ ก ำรณ์ (Incident Command System : ICS)
มำประยุก ต์ใช้เป็น เครื่อ งมือ ในกำรสั่งกำร ควบคุม และประสำน ควำมร่วมมือของแต่ ละหน่วยงำนในกำร
จัดกำรในภำวะฉุกเฉิน และเป็นระบบปฏิบัติกำรในกำรระดมทรัพยำกรไปยังที่เกิดเหตุเพื่อให้สำมำรถปกป้อง
ชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และบรรลุวัตถุประสงค์ โดยให้ ทุกส่วนรำชกำร
หน่ วยงำน และภำคเอกชนใช้ระบบบั ญชำกำรเหตุกำรณ์ เป็นระบบมำตรฐำนในกำรจัดกำรในภำวะฉุกเฉิน
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อยได้กำหนดแนวทำงปฏิบัติโดยใช้หลักกำรบัญชำกำรณ์เหตุกำรณ์ไว้ ดังนี้
(3.1) วัตถุประสงค์การบัญชาการเหตุการณ์
(1) ควำมปลอดภัยทั้งผู้ประสบภัยและเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน
(2) ใช้ทรัพยำกรในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงคุ้มค่ำ และมีประสิทธิภำพ
(3) กำรจัดกำรสำธำรณภัยมีประสิทธิผล
(3.2) การปฏิบัติเมื่อเกิดสาธารณภัย
(3.2.1) การรายงานตัวและทรัพยากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให้เจ้ำหน้ำที่เจ้ำพนักงำน และอำสำสมัครต่ำงๆ ที่มำร่วมปฏิบัติงำนเข้ำรำยงำนตัวที่
ศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉินท้องถิ่นในพื้นที่ที่เกิดภัย ก่อนรับมอบภำรกิจและพื้นที่รับผิดชอบไปปฏิบัติ
(3.2.2) การเข้าควบคุมสถานการณ์ คานึงถึงหลักการ ดังนี้
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
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(1) การปฏิ บั ติ ก ารระยะ 24 ชั่ ว โมงแรก เน้ น กำรค้ น หำผู้ ร อดชี วิ ต
กำรรักษำพยำบำลผู้บำดเจ็บ น้ำดื่ม อำหำรปรุงสำเร็จ เสื้อผ้ำ ฯลฯ
(2) การปฏิ บั ติ การระยะ 24-48 ชั่ วโมง (1-2 วั น ) เน้ นกำรค้ นหำผู้ รอดชี วิ ต
และทรัพย์สิน สืบหำญำติ จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วครำว กำรรักษำพยำบำล กำรจัดกำรศพ อำหำร น้ำดื่ม ยำรักษำโรค
เครื่องครัว
(3) การปฏิบัติการระยะ 48-72 ชั่วโมง (2-3 วัน) เน้นกำรค้นหำผู้รอดชีวิต
กำรสืบ หำญำติ กำรรักษำพยำบำล กำรจัดกำรศพ กำรสงเครำะห์เบื้องต้น เงินชดเชย กำรค้นหำทรัพย์สิ น
และข้อมูลกำรให้ควำมช่วยเหลือ ฯลฯ
(4) การปฏิ บั ติ ก ารค้ น หาหลั ง ระย ะ 72 ชั่ ว โมงขึ้ น ไป (หลั ง 3 วั น
ขึ้นไป) ให้พิจำรณำสนับสนุนกำรปฏิบัติกำรค้นหำระยะ 1-3 วันแรก โดยเน้นกำรช่วยเหลือชีวิตคนก่อน ตำมด้วย
ทรัพย์สิน พร้อมทั้งสนั บสนุ นกำรปฏิบัติงำนให้ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนกำรสับเปลี่ยนกำลังพลเพื่อให้
สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง ฯลฯ
(3.2.3) การควบคุมสถานการณ์และการเผชิญเหตุ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย ได้วำงแผนกำรเผชิญเหตุสำธำรณภัยที่เกิดขึ้น
อย่ำงเป็นระบบ โดยกำหนดโครงสร้ำงองค์กร ข้อมูลกำรสนับสนุนกำรตัดสินใจ กำรควบคุม กำรสั่งกำร และกำร
ใช้แนวทำงปฏิบัติที่เหมำะสมเพื่อให้กำรจัดกำรในภำวะฉุกเฉินเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนี้
(1) การรับแจ้งเหตุและการรายงาน
ให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบจั ด ท ำรำยงำนข้ อ เท็ จ จริ งที่ เกิ ด ขึ้ น ทั้ งด้ ำนสถำนกำรณ์
สำธำรณภัย ด้ำนกำรปฏิบัติกำรระงับบรรเทำสำธำรณภัย ด้ำนกำรให้ควำมช่วยเหลือ และด้ำ นอื่นๆ ที่จำเป็น
โดยคำนึงถึงควำมถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว โดยให้ชุมชน/หมู่บ้ำนสำรวจควำมเสียหำยและควำมต้องกำรเบื้องต้น
ตำมแบบรำยงำนเหตุด่วนสำธำรณภัย แล้วรำยงำนต่อกองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลเขำน้อย
(2) การประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
(2.1) นำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมำวิเครำะห์สถำนกำรณ์สำธำรณภัยที่เกิดขึ้น
(2.2) กำหนดแนวทำงปฏิบัติ เลือกทำงที่ดีที่สุดและมีควำมเสี่ยงน้อยที่สุด
(2.3) มีกำรคำดกำรณ์เพิ่มเติมในเรื่องปัจจัยควำมเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น กำรขอรับกำร
สนับสนุนเพิ่มเติม
(2.4) กำรจัดกำรข้อมูล ให้หัวหน้ำทีมเป็นผู้นำในกำรสอบถำมสำรวจข้อมูล
สถำนที่ สิ่ ง ที่ เป็ น อั น ตรำยต่ อ นั ก กู้ ภั ย พร้ อ มทั้ ง บั น ทึ ก วั น เวลำ ชื่ อ ที่ อ ยู่ ผู้ ให้ ข้ อ มู ล และรำยงำนข้ อ มู ล
ให้ศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉิน องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อยทรำบ มีกำรบรรยำยสรุปให้ลูกทีมทรำบ กำหนด
พื้นที่อันตรำย พื้นที่ปฏิบัติกำร พื้นที่ปลอดภัย รวมทั้งตัดระบบต่ำงๆ ได้แก่ แก๊ส ไฟฟ้ำ ประปำ เป็นต้น ซึ่งเป็น
อันตรำยต่อนักกู้ภัย
(2.5) กำรสั่งกำร ผู้ สั่ งกำรต้องเป็นคนเดียวที่สำมำรถชี้แจงกำรปฏิบัติได้
กำรสั่งกำรต้องชัดเจน ไม่คลุมเครือ มีควำมมั่นใจและเด็ดขำด หัวหน้ำหน่วยหรือผู้ควบคุมชุดปฏิบัติกำรต้องรำยงำน
ตัว ต่อผู้อยู่ในเหตุกำรณ์ และต่อผู้บัญชำกำรเหตุกำรณ์ ณ จุดเกิดเหตุ ทั้งก่อนกำรปฏิบัติและภำยหลังเสร็จสิ้น
ภำรกิจ
(2.6) กำรรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ปัญหำอุปสรรคข้อขัดข้อง สำเหตุของกำร
เกิดเหตุกำรณ์ ผลกำรปฏิบัติ รวมทั้งแนวทำงกำรแก้ไขและนำข้อเสนอแนะมำวิเครำะห์
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
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(3) การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
องค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลเขำน้ อ ย ก ำหนดโครงสร้ ำ งองค์ ก รปฏิ บั ติ
รับ ผิ ดชอบในกำรจัดกำรสำธำรณภัยในภำวะฉุกเฉินในแบบโครงสร้ำงของศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉิน องค์กำร
บริหำรส่วนตำบลเขำน้อย (กำรจัดกำรสำธำรณภัยระดับ ๑) โดยมีผู้อำนวยกำรท้องถิ่นเป็นผู้อำนวยกำรศูนย์
ปฏิบัติกำรฉุกเฉิน องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย มีอำนำจในกำรควบคุม สั่งกำร และบัญชำกำรในกำร
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ หำกสำธำรณภัย ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
เขำน้ อย ลุกลำมขยำยเป็ น วงกว้ำง ประชำชนได้รับผลกระทบจำนวนมำก และผู้อำนวยกำรจังหวัดตัดสินใจ
ยกระดับกำรจั ดกำรสำธำรณภั ยขององค์กำรบริหำรส่ วนตำบลเขำน้ อย เป็ นกำรจั ดกำรสำธำรณภั ยขนำดกลำง
(ระดับ ๒) ศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉินท้องถิ่นองค์กำรบริหำรส่ วนตำบลเขำน้อย จะรับข้อสั่งกำรจำกกองอำนวยกำร
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดไปปฏิบัติ โดยได้กำหนดรูปแบบองค์กรปฏิบัติในระดับพื้นที่ ตำมตำรำงที่ 51
ตารางที่ 5-1 : รูปแบบองค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพื้นที่
ระดับการจัดการ
สาธารณภัย

องค์กรรับผิดชอบ
การจัดการสาธารณภัย
ในภาวะปกติ

องค์กรรับผิดชอบ
ผู้บัญชาการ
ในภาวะฉุกเฉิน
(ผู้มีอานาจ
(เมื่อเกิด
ตามกฎหมาย)
หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย)
ระดับ 1
กองอ ำนวยกำรป้ อ งกั น และ - ศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉินท้องถิ่น
ผู้อำนวยกำร
(อำเภอ/เทศบำล
บรรเทำสำธำรณภั ย องค์ ก ร โดย กอปภ.อปท. จัดตั้ง
ท้องถิ่น
เข้ำควบคุมสถำนกำรณ์) ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
- กอปภ.ทน. ...................แห่ง
- กอปภ.ทม. ...................แห่ง
- กอปภ.ทต. ....................
แห่ง
กองอ ำนวยกำรป้ อ งกั น และ - ศู น ย์ บั ญ ช ำก ำรเห ตุ ก ำรณ์ ผู้อำนวยกำร
บรรเทำสำธำรณภั ย อ ำเภอ อำเภอ (ศบก.อ.)
อำเภอ
(กอปภ.อ.)
โดย กอปภ.อ. จัดตั้ง
(4) การค้นหาและช่วยชีวิต
- ก ำหนดเขตและกั นเขตพื้ นที่ ประสบภั ย ห้ ำมไม่ ให้ ผู้ ที่ ไม่ มี หน้ ำที่ และควำม
รับผิดชอบเข้ำพื้นที่ประสบภัย
- สนธิกำลังเข้ำปฏิบัติกำรค้นหำช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว โดยสั่ งใช้
หน่วย กู้ชีพกู้ภัยเข้ำปฏิบัติกำรในพื้นที่ประสบภัย พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่จำเป็นในกำรกู้ชีพกู้ภัย
- กรณีมีสถำนกำรณ์รุนแรง ควรจัดหำอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมำใช้ในกำรกู้ภัย
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ตารางที่ 5-2 : การปฏิบัติขณะเกิดภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
ลา
การปฏิบัติ
ดับ
ที่
1 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉินท้องถิ่น
2

3
4

5
6

ส่วนงานที่
รับผิดชอบ

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์)
ส่วนอานวยการ นักวิเครำะห์นโยบำย
และแผน
/0862560833
รับแจ้งเหตุและรายงานสถานการณ์
ส่วนอานวยการ เจ้ำพนักงำนธุรกำร
จั ด เตรี ย มเจ้ ำ หน้ ำ ที่ เพื่ อ รั บ แจ้ ง เหตุ แ ละรำยงำนสถำนกำรณ์ ใ ห้ ก อง
/036-788602
อำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย
และกองอำนวยกำรป้ องกันและบรรเทำสำธำรณภัยอำเภอทรำบเพื่อจะได้
เสนอ ผู้ว่ำรำชกำรจัง หวัด/ผู้อำนวยกำรจังหวัด พิจำรณำประกำศเขตพื้นที่
ประสบสำธำรณภั ย และประกำศเขตพื้น ที่ กำรให้ ควำมช่วยเหลื อฯ ต่อไป
จนกว่ำสถำนกำรณ์สิ้นสุด
ออกสำรวจพื้นที่และประเมินสถำนกำรณ์
ส่วนอานวยการ นำยช่ำงโยธำ
จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้ำสำรวจพื้นที่และประเมินสถำนกำรณ์ เพื่อวำงแผน
081-9779446
รับมือกับสถำนกำรณ์ภัย
ประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
ส่วนอานวยการ หัวหน้ำสำนักปลัด
วิเครำะห์ และประเมิน สถำนกำรณ์ กำรเกิด สำธำรณภัยเพื่ อกำรตั ดสิ นใจ
0812665963
แก้ปัญหำ โดยพิจำรณำเรื่องควำมรุน แรง ระยะเวลำกำรเกิดภัย พื้นที่และ
นำยช่ำงโยธำ
ประชำชนผู้ที่จ ะได้รับ ผลกระทบ ควำมเปรำะบำง และควำมสำมำรถของ
081-9779446
พื้นที่ในกำรรับภัย แนวโน้มกำรเกิดภัยซ้ำขึ้นอีก ภัยที่ตำมมำ รวมถึงภัยที่มี
นักพัฒนำชุมชน
ควำมซับซ้อน เพื่อกำหนดแนวทำงกำรตอบโต้และกำรแจ้งเตือนภัย
086-2077697
บริหำรจัดกำรข้อมูลข่ำวสำรในภำวะฉุกเฉินอย่ำงถูกต้อง ชัดเจน และเป็นระบบ ส่วนอานวยการ เจ้ำพนักงำนธุรกำร
036-788602
แจ้งเตือนประชาชน
ส่วนอานวยการ เจ้ำพนักงำนธุรกำร
(1) ตรวจสอบข้ อ มู ล ยื น ยั น ควำมถู ก ต้ อ งของกำรเกิ ด สำธำรณภั ย จำก
036-788602
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกแหล่ง ก่อนแจ้งเตือนผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรทุกชนิด
นักวิชำกำรศึกษำ
(2) ดำเนินกำรแจ้งเตือนภัยไปยังชุมชนพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่ข้ำงเคียง
0812664948
โดยสื่อ ข่ำยกำรสื่อสำร เครื่องมืออุปกรณ์เตือนภัยที่มีอยู่ของชุมชน เช่น วิทยุ
นักวิเครำะห์นโยบำย
ชุมชน หอกระจำยข่ำว หอเตือนภัย โทรโข่ง เป็นต้น
และแผน
(3) ข้อ มู ล กำรแจ้ งเตื อนภั ย ต้ อ งชั ดเจน ทั น เวลำ ถู กต้ อง และเข้ำใจง่ำย
0862530833
บ่งบอกถึงอันตรำยที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน วิธีกำรปฏิบัติของ
ประชำชน รวมทั้งวิธีกำรแจ้งเหตุ โดยต้องแจ้งเตือนจนกว่ำสถำนกำรณ์ภัย จะสิ้นสุด
(4) ในกรณีเกิดไฟฟ้ำดับ กำรสื่อสำร เครื่องมือ สัญญำณเตือนภัยไม่สำมำรถ
ใช้ได้ ให้ใช้สัญลักษณ์กำรเตือนภัย เช่น ธง นกหวีด หรือกำรเตือนภัยอื่นที่ได้
มีกำรซักซ้อมควำมเข้ำใจกับประชำชนไว้แล้ว เป็นต้น
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
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ดับ
ที่
7 อพยพผู้ประสบภัย
กรณีเมื่อเกิดหรือใกล้จะเกิดสำธำรณภัยในพื้นที่ และมีผู้อยู่อำศัยในพื้นที่นั้น
จะเกิดอัน ตรำย โดยอพยพเฉพำะเท่ำที่จ ำเป็นแก่กำรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภั ย พร้ อ มทั้ งรำยงำนผู้ อ ำนวยกำรท้ อ งถิ่ น ผู้ อ ำนวยกำรอ ำเภอ
ตำมลำดับ
8 กาหนดพื้นที่เตรียมปฏิบัติการ (Staging Area)
เป็ น พื้ น ที่ เตรี ย มปฏิ บั ติ ก ำรจั ด ตั้ งขึ้ น เพื่ อ ใช้ เป็ น สถำนที่ จั ด เก็ บ และพั ก รอ
ชั่วครำวของทรัพยำกร (วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักกล ยำนพำหนะ)
ที่ได้มำและพร้อมใช้ เพื่อรอกำรสั่งใช้ทรัพยำกร
9 ระดมทรัพยากรเข้าสนับสนุนการจัดการสาธารณภัย
(1) ระดมทรัพยำกร ทั้งกำลังคน วัสดุอุปกณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร มำยังจุด
รวบรวมทรั พยำกรเพื่อรอรับ กำรมอบหมำยภำรกิจ ให้ พ ร้อมใช้ตลอด 24
ชั่วโมง เพื่อรอกำรสั่งใช้เข้ำสนับสนุนกำรปฏิบัติกำรในพื้นที่ประสบภัย
(2) ระดมทรัพยำกรเข้ำ พื้น ที่เตรียมปฏิบั ติกำร (Staging Area) พร้อมทั้ง
จัดเตรียม เครื่องจักรกล ยำนพำหนะ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และ
พลังงำน เพื่อจัดกำรสำธำรณภัย
10 กาหนดและแบ่งโซนพื้นที่ในการสนับสนุนการเผชิญเหตุ
ออกเป็น....1.........โซน ประกอบด้วย
โซนที่ 1 ประกอบด้วย หมู่ 1 ปรำงค์น้อย มีผู้ใหญ่บ้ำนหมู่...1.......
รับผิดชอบพื้นที่
โซนที่ 2 ประกอบด้วย หมู่..2..ปรำงค์น้อยพัฒนำ มีผู้ใหญ่บ้ำนหมู่..2
รับผิดชอบพื้นที่
โซนที่ 3 ประกอบด้วย หมู่.3..หนองช้ำงหล่ม มีผู้ใหญ่บ้ำนหมู่....3......
รับผิดชอบพื้นที่
โซนที่ 4 ประกอบด้วย หมู่.4.เหวตำบัว มีผู้ใหญ่บ้ำนหมู่..4.... รับผิดชอบ
พื้นที่
โซนที่ 5 ประกอบด้วย หมู่ 5 ลำน้ำเขียว มีผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ 5 รับผิดชอบ
พื้นที่
หมำยเหตุ : สำมำรถปรับโซนพื้นที่ได้ตำมสถำนกำรณ์และขนำดของพื้นที่

ส่วนงานที่
รับผิดชอบ

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์)
ส่วนปฏิบัติการ นำยช่ำงโยธำ
081-9779446
นักพัฒนำชุมชน
086-2077697

11 จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเข้าปฏิบัติการจัดการสาธารณภัย
สั่งให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัยเข้ำปฏิบัติกำรในพื้นที่ประสบภัย เพื่อควบคุม
สถำนกำรณ์ไม่ให้ลุกลำมขยำยตัว
ให้เจ้ำหน้ำที่ เจ้ำพนักงำน และอำสำสมัครต่ำงๆ ที่มำร่วมปฏิบัติงำน
เข้ำรำยงำนตัวที่ศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉินองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย
ก่อนรับมอบภำรกิจและพื้นที่รับผิดชอบไปปฏิบัติ รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์

ส่วนปฏิบัติการ

ส่วนอานวยการ นักวิชำกำรเกษตร
083-5712602
ส่วนสนับสนุน นักทรัพยำกรบุคคล
084-5411866

ส่วนอานวยการ
นักพัฒนำชุมชน
086-2077697
ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนประปำ

087-1186874
นักทรัพยำกรบุคคล
084-5411866
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

086-2560833
นักวิชำกำรศึกษำ
0812668948

ส่วนปฏิบัติการ นำยช่ำงโยธำ
081-9779446

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
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ดับ
ที่

การปฏิบัติ

ส่วนงานที่
รับผิดชอบ

ในกำรเข้ำสนับสนุนจัดกำรสำธำรณภัย
12 การเผชิญเหตุ
ส่วนปฏิบัติการ
(1) การปฏิ บั ติ ก ารระยะ 24 ชั่ ว โมงแรก ให้ ค วำมส ำคั ญ ในกำรค้ น หำ
ผู้รอดชีวิตเป็ น ลำดับ แรก ต่อด้ว ยกำรรักษำพยำบำลผู้บำดเจ็บ มีแนวทำง
ปฏิบัติ ดังนี้
(1.1) กำหนดเขตและกันเขตพื้นที่ประสบภัย ห้ำมมิให้ ผู้ที่ไม่มีหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเข้ำพื้นที่ประสบภัยโดยเด็ดขำด
(1.2) สนธิกำลังเข้ำปฏิบัติกำรค้นหำช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว ดังนี้
(1.2.1) สั่ งกำรให้ ห น่ ว ยกู้ชี พ กู้ภั ยที่ มี ศัก ยภำพเข้ ำปฏิ บั ติงำน
ในพื้นที่ประสบภัย
(1.2.2) สั่ งกำรให้ เจ้ำหน้ ำที่ที่รับ ผิดชอบเครื่องมือ เครื่องจักร
ที่จำเป็นในกำรกู้ชีพกู้ภัย เข้ำปฏิบัติงำนในพื้นที่ประสบภัย
(1.2.3) อพยพประชำชนและสั ตว์เลี้ ยงตำมควำมจ ำเป็ น ของ
สถำนกำรณ์ภัย
(1.2.4) กรณี พื้ น ที่ ใดเป็ น พื้ น ที่ วิ ก ฤต ไม่ ส ำมำรถเข้ ำ พื้ น ที่
โดยทำงรถยนต์หรือทำงเรือได้ ให้ประสำนขอรับกำรสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์
จำกหน่ ว ยงำนทหำรหรือตำรวจในพื้ น ที่ หรือพื้ น ที่ใกล้ เคียงเพื่อช่วยเหลื อ
ผู้ประสบภัยอย่ำงเร่งด่วน
(1.2.5) จั ดตั้งศู น ย์ พั กพิ งชั่ว ครำวแก่ผู้ ประสบภั ยที่บ้ ำนเรือ น
เสี ย หำยอย่ ำงเร่ งด่ว นเป็ น ล ำดั บ แรก และจั ด ระเบี ยบศูน ย์ พั ก พิ งชั่ ว ครำว
พร้อมทั้งลงทะเบียนผู้อพยพ
(1.2.6) ระดมกำลังแพทย์และพยำบำลจำกโรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพประจำตำบลใกล้เคียง เข้ำช่วยปฏิบัติงำนในพื้นที่ประสบภัย
(1.27) กรณี โ ครงสร้ ำ งพื้ น ฐำนได้ รั บ ควำมเสี ย หำยให้ เร่ ง
ซ่อมแซมเส้ น ทำงคมนำคม ระบบสื่อสำร ไฟฟ้ำ และประปำ แล้ ว แต่กรณี
ให้ ส ำมำรถใช้ก ำรได้ห รื อจั ดท ำระบบส ำรองเพื่ อให้ ชุด ปฏิ บัติ กำรสำมำรถ
ปฏิบัติงำนในพื้นที่ได้
(1.2.8) จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคพื้นฐำน ตลอดจนจัดหำ
อำหำรที่ปรุงสำเร็จ น้ำดื่ม เครื่องยังชีพที่จำเป็นให้แก่ประชำชนและเจ้ำหน้ำที่
ที่ปฏิบัติงำนในพื้นที่ประสบภัยให้เพียงพอและทั่วถึง
(2) การปฏิบัติการระยะ 24-48 ชั่วโมง (1-2 วัน) ให้ควำมสำคัญในกำร
ค้นหำผู้รอดชีวิตและทรัพย์สิน กำรสืบหำญำติ กำรจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วครำว
กำรรักษำพยำบำล กำรจั ดกำรศพ อำหำร น้ำดื่ม ยำรักษำโรค เครื่องครัว
ข้อมูลสถำนกำรณ์ มีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้
(2.1) ส ำรวจควำมต้องกำรของผู้ป ระสบภัยในเบื้องต้น เพื่อกำหนด
มำตรกำรช่ ว ยเหลื อ อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งในช่ ว งระหว่ ำ งเกิ ด ภั ย และจั ด ท ำบั ญ ชี
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์)
นำยช่ำงโยธำ
081-9779446

นำยช่ำงโยธำ
081-9779446
นักพัฒนำชุมชน
086-2077697
นักทรัพยำกรบุคคล
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การปฏิบัติ

ส่วนงานที่
รับผิดชอบ

กำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย
(2.2) จัดเจ้ำหน้ำที่ป ฏิบั ติงำนด้ำนกำรรักษำพยำบำล และเวชภัณ ฑ์
ที่จำเป็นมำยังพื้นที่ประสบภัยและเตรียมสถำนพยำบำลสำรองให้เพียงพอ
(2.3) จั ด ส่ งปั จ จั ย สี่ ที่ จ ำเป็ น ต่ อ กำรด ำรงชี วิ ต เช่ น อำหำร น้ ำดื่ ม
เครื่องนุ่งห่ม และยำรักษำโรค เป็นต้น มำยังศูนย์พักพิงชั่วครำว
(2.4) ตรวจสอบเส้นทำงคมนำคมที่ได้รับควำมเสียหำยจำสำธำรณภัย
พร้อมทั้งติดป้ ำยเตือน หรือวำงแผนปิดกั้นช่องทำงจรำจรให้ประชำชนผู้ใช้
เส้ น ทำงทรำบ จั ด เจ้ ำ หน้ ำที่ ต ำรวจหรื อ อำสำสมั ค รอ ำนวยควำมสะดวก
กำรจรำจรในจุดอันตรำย
(2.5) รักษำควำมสงบเรียบร้อยและจัดกำรจรำจรในพื้นที่ประสบภัย
และศูนย์พักพิงชั่วครำว
(2.6) ตั้งศูนย์ข้อมูลผู้ประสบภัย เพื่อรวบรวมและเป็นแหล่งข้อมูลในกำรติดต่อ
ประสำนงำนให้ประชำชนสำมำรถสอบถำมข้อมูลผู้บำดเจ็บและเสียชีวิตได้
(3) การปฏิบัติการระยะ 48-72 ชั่วโมง (2-3 วัน) ให้ควำมสำคัญกับกำร
ค้นหำผู้รอดชีวิตอย่ำงต่อเนื่องจำกปฏิบัติกำรระยะ 24-48 ชั่วโมงแรก กำรสืบ
หำญำติ กำรรักษำพยำบำล กำรจัดกำรศพ กำรสงเครำะห์เบื้องต้น อำหำร
น้ำดื่ม ยำรักษำโรค เงินชดเชย กำรค้นหำทรัพย์สิน และข้อมูลกำรให้ควำม
ช่วยเหลือ มีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้
(3.1) กรณี มีผู้ เสี ย ชีวิตจ ำนวนมำกให้ จัดเตรียมสถำนที่ และอุปกรณ์
เก็บรักษำศพในระยะแรก (วัดและตู้แช่ศพ) พร้อมทั้งให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ตรวจชันสูตรเบื้องต้น บัน ทึกข้อมูลศพ กำรเก็บรักษำหลักฐำน และเตรียม
ข้อมูลทั้งหมดเพื่อกำรตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
(3.2) กำรจัดหน่วยบริกำรประกันสังคมเคลื่อนที่และให้บริกำรทำงกำรแพทย์
(3.3) กำรประเมินสถำนกำรณ์ภัยอย่ำงใกล้ชิด ตลอดจนประสำนกำร
ช่ว ยเหลื อ รับ เรื่อ งรำวร้ องทุ กข์ ประสำนรั บ ข้อ มูล ควำมเสี ยหำยเบื้ อ งต้ น
ควำมต้องกำรเบื้องต้น
(4) การปฏิบัติการระยะ 72 ชั่วโมง (3 วัน) ขึ้นไป ให้พิจำรณำสนับสนุน
กำรปฏิบั ติกำรค้น หำระยะ 24 ชั่วโมงแรก (1 วัน) เป็นลำดับแรกก่อนกำร
ปฏิบั ติกำรค้นหำระยะ 24-48 ชั่วโมง (1-2 วัน) และกำรปฏิบัติกำรค้นหำ
ระยะ 48-72 ชั่วโมง (2-3 วัน) ตำมลำดับ โดยเน้นกำรช่วยเหลือชีวิตคนก่อน
ตำมด้วยทรัพย์สิน พร้อมทั้งสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนให้ครอบคลุมและทั่วถึง
ตลอดจนกำรสั บ เปลี่ ย นก ำลั ง พลเพื่ อ ให้ ส ำมำรถปฏิ บั ติ ง ำนได้ อ ย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพและต่อเนื่อง

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์)
084-5411866

นำยช่ำงโยธำ
081-9779446
นักพัฒนำชุมชน
086-2077697
นักทรัพยำกรบุคคล
084-5411866
นักวิชำกำรเกษตร
083-5712602

นำยช่ำงโยธำ
081-9779446
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ลา
การปฏิบัติ
ส่วนงานที่
ดับ
รับผิดชอบ
ที่
13 ปกป้องสถำนที่สำคัญ เช่น โรงพยำบำล โรงเรียน วัด เขตพระรำชฐำน แหล่ง ส่วนปฏิบัติการ
โบรำณสถำน (ถ้ำมี) เป็นต้น และปกป้องระบบสำธำรณูปโภค เช่น ระบบ
ไฟฟ้ำ ระบบประปำ เป็นต้น
14 การจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว (กรณีที่มีกำรอพยพ)
ส่วนสนับสนุน
15 สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
สงเครำะห์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจัดส่งปัจจัยสี่ที่จำเป็นต่อกำรดำรงชีวิต
เช่น อำหำร น้ำดื่ม และเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น ไปยังพื้นที่ประสบภัย

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์)
ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนประปำ

087-1186874

นำยช่ำงโยธำ
081-9779446
ส่วนสนับสนุน นักพัฒนำชุมชน
086-2077697
นักทรัพยำกรบุคคล
084-5411866
ส่วนอานวยการ นำยช่ำงโยธำ
081-9779446
นักวิชำกำรเกษตร
083-5712602

16 การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือในช่วงขณะเกิดภัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่สำรวจและจัดทำข้อมูลควำมต้องกำรของ
ผู้ประสบภัยในเบื้ องต้ น และรำยงำนให้ อำเภอเพื่ อ ประกอบกำรร้องขอกำร
สนั บ สนุ น และน ำไปกำหนดเป็ นมำตรกำรและแนวทำงในกำรช่วยเหลื อ เช่ น
ควำมช่วยเหลือ ด้ำนอำหำร น้ำดื่ม กำรรักษำพยำบำล สุขอนำมัยและกำร
กำจัดสิ่งปฏิกูล เป็นต้น
17 จัดตั้งศูนย์ประสานข้อมูลร่วม (Joint Information Center : JIC)
ศูนย์ข้อมูล
ณ พื้นที่ที่เกิดเหตุ ซึ่งอยู่ภำยใต้กำรกำกับ ดูแล ของศูนย์ข้อมูลประชำสัมพันธ์ร่วม ประชาสัมพันธ์
เพื่ อ ท ำหน้ ำที่ ป ระสำนข้อ มู ล ข่ำวสำรสำธำรณะที่ เกี่ย วข้ องกั บ กำรด ำเนิ น
ร่วม
กิจกรรมกำรจัดกำรเหตุฉุกเฉิน และเป็นศูนย์ที่อยู่ใกล้ชิดกับเหตุกำรณ์ สำมำรถ
เข้ำถึงข้อมูลที่มีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลำ จึงเป็นศูนย์กลำงของกำรติดต่อ
สำหรับสื่อข่ำวสำรทุกประเภทที่ได้รับกำรกลั่นกรอง และรับรองข้อมูล เพื่อ
กระจำยข้อมูลข่ำวสำรให้เกิดควำมถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และต่อเนื่อง
โดยให้เจ้ำหน้ำที่ข้อมูลข่ำวสำรสำธำรณะเข้ำมำอยู่รวมกันในศูนย์ประสำน
ข้อมูลร่วม
18 - กรณีมีผู้เสียชีวิตจำนวนมำก จัดให้มีกำรพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลให้เป็นไปตำม ส่วนปฏิบตั ิการ
อำนำจหน้ ำที่ กำรปฏิ บั ติของส ำนั กงำนตำรวจแห่ งชำติ และหรือ ตำมบั นทึ ก
ข้อตกลงระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
- ก ำหนดให้ มี ส ถำนที่ รองรั บ ศพ เก็ บ รั กษำศพ (วั ด และตู้ แ ช่ ศ พ) และกำร
เคลื่อนย้ำยศพ หรือนำศพไปตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลตำมระเบียบกฎหมำย
ที่เกีย่ งข้องอย่ำงเป็นระบบ
19 เมื่ อสำธำรณภั ยที่ เกิ ดขึ้ น ในพื้ น ที่ ยุ ติ แล้ ว ให้ ผู้ อ ำนวยกำรท้ องถิ่ น รำยงำน ส่วนอานวยการ
สถำนกำรณ์สำธำรณภัยให้ผู้อำนวยกำรอำเภอทรำบ และเมื่อมีกำรประกำศ
หรือยืน ยันสถำนกำรณ์ สำธำรณภัยในพื้นที่ยุติล งแล้ว ให้ดำเนินกำรอพยพ
ประชำชนกลับที่ตั้งอย่ำงปลอดภัย

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย

นักวิเครำะห์นโยบำย
และแผน
/0862560833
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
/036-788602

รพ.สต.เขำน้อย

นักวิเครำะห์นโยบำย
และแผน
/0862560833
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
/036-788602
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ลา
การปฏิบัติ
ส่วนงานที่
ดับ
รับผิดชอบ
ที่
20 อพยพกลับ กรณีสถำนกำรณ์สำธำรณภัยยุติ
ส่วนปฏิบัติการ
เมื่อได้รับแจ้งข่ำวกำรยกเลิกสถำนกำรณ์สำธำรณภัยอย่ำงชัดเจน ให้ผู้นำ
ชุมชนหรือกลุ่มผู้นำอพยพรีบแจ้งผู้อพยพเพื่ อเตรียมควำมพร้อมในกำรอพยพ
กลับไปสู่ที่อยู่อำศัยต่อไป โดยจัดระเบียบและลำดับก่อนหลังกำรอพยพกลับ
พร้อมทั้งประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่ที่ดำเนินกำรควบคุมดูแลกำรอพยพกลับ
21 หากสถานการณ์สาธารณภัยมีความรุนแรง และหรืออำจจะเกิดสำธำรณภัย ส่วนอานวยการ
ซ้ำซ้อน เกินขีดควำมสำมำรถของ อปท. ให้ร้องขอขอรับกำรสนับสนุนจำก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้ำงเคียงหรืออำเภอ
ให้ ป ระสำนขอรั บ กำรสนั บ สนุ น จำกกองอำนวยกำรป้องกัน และบรรเทำ
สำธำรณภั ย องค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลซั บ สมบู รณ์ และกองอ ำนวยกำร
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยอำเภอเพื่อดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่
(ระบุเบอร์โทรศัพท์)
นำยช่ำงโยธำ
081-9779446
ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนประปำ

087-1186874
นำยช่ำงโยธำ
081-9779446
ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนประปำ

087-1186874

กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างระบบและแนวปฏิบัติในการบรรเทาทุกข์
(1) แนวทางปฏิบัติในการขอใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
เมื่ อ เกิ ด ภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น ขึ้ น ในพื้ น ที่ ใด ให้ ผู้ มี อ ำนำจด ำเนิ น กำรประกำศให้ ท้ อ งที่ นั้ น
เป็ น เขตกำรให้ ควำมช่วยเหลื อผู้ ป ระสบภั ยพิบั ติกรณี ฉุกเฉินตำมระเบียบกระทรวงคลั งว่ำด้ วยเงินทดรอง
รำชกำรเพื่ อช่วยเหลื อผู้ป ระสบภัย พิบั ติกรณี ฉุกเฉิน และหลั กเกณฑ์วิธีกำรที่เกี่ ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์
บรรเทำควำมเดือดร้อนเฉพำะหน้ำของผู้ประสบภัยพิบัติ แต่มิได้มุ่งหมำยที่จะชดใช้ควำมเสียหำยให้แก่ผู้ใด
ทั้งนี้ ต้องเป็นค่ำใช้จ่ำยที่จำเป็นในกำรดำรงชีพและควำมเป็นอยู่ของประชำชน หรือเป็นกำรซ่อมแซมให้คืนสู่
สภำพเดิมอันเป็นกำรบรรเทำควำมเดือ ดร้อนเฉพำะหน้ำ โดยได้กำหนดวงเงินทดรองรำชกำรของส่วนรำชกำรที่
เกี่ยวข้องสำหรับให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยไว้ในระเบียบนี้ และให้กำรขอใช้วงเงินทดรองรำชกำรดำเนินกำร
ตำมวิธีกำรและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบให้ถูกต้อง
(2) แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ
(Damage and Need Assessment : DANA)
กองอ ำนวยกำรป้ อ งกั น และบรรเทำสำธำรณภั ย องค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลเขำน้ อ ย ประเมิ น
สถำนกำรณ์ควำมเสียหำยและควำมต้องกำรควำมช่วยเหลือภำยในพื้นที่ประสบภัย ตำมหลักกำรด้ำนมนุษยธรรม
ในเบื้องต้น (Early Recovery) เป็น กำรให้ค วำมช่ว ยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับ ผลกระทบจำกสำธำรณภัย ในช่ว งของ
กำรจัดกำรในภำวะฉุกเฉิน ขณะที่สถำนกำรณ์สำธำรณภัยกำลังดำเนินอยู่ โดยมีกำรประเมินควำมเสียหำย
ทำงกำยภำพและกำรประเมินควำมต้ องกำรรับควำมช่ วยเหลื อของผู้ ที่ ได้ รับผลกระทบ (Damage and Need
Assessment) หรือ DANA เพื่อ ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องสำมำรถดำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือได้อย่ำงครอบคลุม
รวดเร็ ว และตรงกั บควำมต้ องกำรของผู้ รั บ ควำมช่ ว ยเหลื อ ในระยะเวลำสั้ น ๆ เพื่ อ ให้ ผู้ ป ระสบภั ย สำมำรถ
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
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ดำรงชีวิตในสถำนกำรณ์ สำธำรณภัยดังกล่ำวได้ อย่ำงปลอดภัย และวิเครำะห์ควำมสำมำรถของผู้ประสบภัย
ในกำรตอบโต้ส ถำนกำรณ์ ฉุกเฉิน ด้วยตนเอง รวมทั้ งควำมต้องกำรควำมช่ว ยเหลื อเพิ่ มเติม จำกหน่ วยงำน
ภำยนอก เช่น ควำมช่วยเหลื อด้ำนอำหำร น้ำดื่ม กำรรักษำพยำบำล สุขอนำมัยและกำรกำจัดสิ่งปฏิกูล ควำม
ช่ ว ยเหลื อ ด้ ำ นสุ ข ภำวะ ที่ พั ก พิ ง อุ ป กรณ์ ยั งชี พ เป็ น ต้ น กำรประเมิ น นี้ เป็ น กระบวนกำรที่ ส ำคั ญ ในกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนมนุษยธรรมและกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้อยู่รอดปลอดภัย โดยมีหลักกำรปฏิบัติ ดังนี้
(2.1) กำรประเมินเพื่อวิเครำะห์ผลกระทบเบื้องต้น (initial assessment) ให้ดำเนินกำรภำยใน
3 ชั่วโมงแรก โดยรวบรวมข้อมูลมำประเมินและวิเครำะห์ผลกระทบเบื้องต้น (ข้อมูลก่อนเกิดภัย ข้อมูลจำก
หน่วยงำนต่ำงๆ รำยงำนจำกสื่อต่ำง ๆ เอกสำรสรุปข้อมูลสำคัญ ) เช่น ข้อมูลประชำกร ข้อมูลทรัพยำกร ข้อมูล
พื้นฐำนของพื้นที่ประสบภัย ข้อมูลด้ำนกำรเกษตร เป็นต้น
(2.2) กำรประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment) ให้ดำเนินกำรทันทีภำยหลังจำกเกิดสำธำรณภัย
ต่ อเนื่ องไป 72 ชั่ วโมง โดยเป็ น กำรประเมิ นเพื่ อรวบรวมข้ อมู ลควำมต้ องกำรทรั พยำกรที่ จ ำเป็ นทุ กๆ ด้ ำน
ทั้งผู้ประสบภัย โครงสร้ำงพื้นฐำน สิ่งแวดล้อม และสิ่งที่ควรปฏิบัติหลังจำกเกิดภัย ลำดับควำมสำคัญก่อน
และหลังในกำรให้ควำมช่วยเหลือเบื้องต้น เพื่อให้กำรดำเนินควำมช่วยเหลือมีประสิทธิภำพและทันต่อควำมต้องกำร
ในภำวะฉุกเฉิน โดยให้ควำมสำคัญกับกำรช่วยชีวิตเป็นควำมเร่งด่วนในลำดับแรก
(2.3) กำรประเมินแบบละเอียด (detailed assessment) ให้ดำเนินกำรเมื่อภำวะฉุกเฉินสิ้ นสุดลง
หรืออย่ำงน้อยภำยใน 2 สัปดำห์ ขึ้นอยู่กับกำรเข้ำถึงพื้นที่ประสบภัย ซึ่งเป็นกำรประเมินเพื่อใช้ในกำรฟื้นฟู
ระยะสั้น ระยะกลำง และระยะยำวได้อีกด้วย โดยต้องประเมินมูลค่ำควำมเสียหำยในมิติต่ำง ๆ ทำงกำยภำพ
โครงสร้ำงทำงสังคม ประมำณกำรด้ำนกำรเงิน และเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในกำรให้ควำมช่วยเหลือ
อย่ำงต่อเนื่องตำมควำมจำเป็น ทั้งนี้ จำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชำญในแต่ละสำขำดำเนินกำรประเมินควำมเสียหำย
และควำมต้องกำรควำมช่วยเหลือในแต่ละด้ำน
กำรประเมินควำมเสียหำยและควำมต้องกำรควำมช่วยเหลือ จะต้องมีควำมเชื่อมโยงกั บกำร
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ที่ได้รับผลกระทบตำมหลักมำตรฐำน โดยคำนึงถึงปัจจัยด้ำนต่ำง ๆ เช่น อำยุ
เพศ เชื้อชำติ ศำสนำ กลุ่มเปรำะบำง
เมื่อประเมินควำมเสียหำยและทรำบควำมต้องกำรควำมช่วยเหลือแล้ว ให้นำข้อมูลที่ได้มำทำ
กำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถของผู้ประสบภัยในกำรตอบโต้สถำนกำรณ์ฉุกเฉินด้วยตนเองและจัดทำรำยงำนสรุป
เสนอผู้อำนวยกำรท้องถิ่นเพื่อบริหำรจัดกำรทรัพยำกรที่มีอยู่ให้เกิดควำมเสมอภำคและทั่วถึงรวมถึงกำรขอรับ
ควำมต้ อ งกำรควำมช่ ว ยเหลื อ เพิ่ ม เติ ม จำกหน่ ว ยงำนภำยนอก เช่ น ควำมช่ ว ยเหลื อ ด้ ำ นอำหำร น้ ำดื่ ม
กำรรักษำพยำบำล สุขอนำมัยและกำรกำจัดสิ่งปฏิกูล ควำมช่วยเหลือด้ำนสุขภำวะ ที่พักพิง อุปกรณ์ยังชีพ เป็นต้น
ทั้งนี้ ตัวอย่ำงแนวทำงปฏิบัติในกำรประเมินควำมเสียหำยและควำมต้องกำรควำมช่วยเหลือ
(Damage and Need Assessment : DANA) ตำมภำคผนวก ด (ตัว อย่ำง) แบบประเมิน ภัย พิบั ติขั้น ต้น
ระยะที่ 1 (Initial Disaster Assessment Form)
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(3) แนวทางปฏิบัติในการรับบริจาค
หำกกองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยองค์ กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย
พิจำรณำเห็นว่ำ มีควำมจำเป็นต้องจัดให้มีกำรรับบริจำคเงินหรือทรัพย์สิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสำธำรณภัยให้
ดำเนินกำร ตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
(1) ระเบี ย บส ำนั ก นำยกรั ฐ มนตรี ว่ำด้ ว ยกำรรับ บริ จำคและกำรให้ ค วำมช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบสำธำรณภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(2) ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรเรี่ยไรของหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2544
(3) ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจำคให้ทำงรำชกำร พ.ศ. 2526
(4) ระเบียบกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำรว่ำด้วยกำรรับบริจำคสิ่งของเหลือใช้ของศูนย์
รับบริจำคเพื่อกำรสงเครำะห์ผู้เดือดร้อน พ.ศ. 2547
กรณี ที่ บุ คคล หน่ ว ยงำน หรือองค์ก รใดจัด ตั้งศู นย์ รับ บริจำคเพื่ อช่ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบ
สำธำรณภั ย โดยที่ บุ ค คล หน่ ว ยงำน หรื อ องค์ ก รนั้ น ไม่ ได้ รับ มอบภำรกิ จ ใดๆ จำกกองอ ำนวยกำรป้ อ งกั น
และบรรเทำสำธำรณภัยองค์ กำรบริห ำรส่วนตำบลเขำน้อยให้ รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรขนย้ำยและส่ งมอบ
สิ่งของบริจำคเอง
(4) แนวทางปฏิบัติในการรายงานข้อมูล
เป็ น กำรรำยงำนข้ อ มู ล ข่ ำ วสำรกรณี เกิ ด สำธำรณภั ย ให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบจั ด ท ำรำยงำน
พร้อมทั้งรำยงำนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้งด้ำนสถำนกำรณ์สำธำรณภัย ด้ำนกำรปฏิบัติกำรระงับบรรเทำสำธำรณภัย
ด้ำนกำรให้ควำมช่วยเหลือ และด้ำนอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยให้คำนึงถึงควำมถูกต้อง ควำมชัดเจน และรวดเร็ว
ตำมแนวทำงปฏิบัติดังนี้
(4.1) ให้ ผู้ น ำชุ ม ชนส ำรวจควำมเสี ย หำยและควำมต้ อ งกำรเบื้ อ งต้ น แล้ ว รำยงำนให้
ศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์ และรวบรวมควำมเสียหำยและควำมต้องกำรเบื้องต้น
(4.2) ให้ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ำรฉุ ก เฉิ น องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย รำยงำนสถำนกำรณ์ สำ
ธำรณภัย
ต่อกองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยอำเภอ/จังหวัด ตำมลำดับชั้นที่เหนือขึ้นไป
(4.3) ให้ กองอำนวยกำรป้ องกั นและบรรเทำสำธำรณภัย องค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นตำบลเขำ
น้ อ ย รำยงำนสถำนกำรณ์สำธำรณภัยต่อกองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยอำเภอ/จังหวัด ตำมลำดับชั้น
ที่เหนือขึ้นไป
(5) แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
ศูนย์พักพิงชั่วครำวเป็นสถำนที่ซึ่งได้จัดเตรียมไว้สำหรับผู้ประสบภัยที่จำเป็น ต้องย้ำยออก
จำกที่อยู่อำศัยเดิมเนื่องจำกได้รับผลกระทบจำกสำธำรณภัยจนไม่สำมำรถอำศัยอยู่ได้ ผู้บัญชำกำรเหตุกำรณ์
จะสั่งกำรให้ดำเนินกำรเปิดศูนย์พักพิงขึ้น โดยผู้ประสบภัยจะอำศัยอยู่ชั่วครำวจนกว่ำสถำนกำรณ์ภัยจะยุติ
หรือที่อยู่อำศัยเดิมจะได้รับกำรฟื้นฟู/มีกำรซ่อมสร้ำงให้สำมำรถอพยพกลับไปอำศัยได้
ทั้งนี้ กำรบริหำรจัดกำรศูนย์พักพิงชั่วครำวให้เป็นไปตำมมำตรฐำนของแผนกำรบริหำรจัดกำร
ศู น ย์ พั ก พิ ง โดยจะต้ อ งสำมำรถตอบสนองควำมต้ อ งกำรพื้ น ฐำนให้ แ ก่ ผู้ ป ระสบภั ย ได้ อ ย่ ำ งพอเพี ย ง
ทัง้ กำรบริกำรด้ำนโภชนำกำรอำหำร และน้ำดื่ม ควำมปลอดภัย คุณภำพชีวิต สำธำรณูปโภค รวมถึงสุขำภิบำล
และสุขอนำมัย โดยจะต้องดำเนินกำร ดังนี้
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5.1 การเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว
(1) จั ด ให้ มี กำรทำทะเบี ยนผู้ อ พยพอย่ ำงละเอี ยดโดยคำนึงถึงกลุ่ ม เปรำะบำงทำงสั งคม
เพื่อให้ทรำบควำมต้องกำรพื้นฐำน และควำมต้องกำรพิเศษของผู้อพยพ ทั้งข้อมูลประชำกร ข้อมูลส่วนบุคคล
และรำยงำนให้ศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์ทรำบ
(2) จัดให้มีอำหำร น้ำดื่ม และควำมต้องกำรพิเศษอย่ำงพอเพียง เช่น นมเด็กทำรก
(3) จัดให้ มีกำรกำหนดพื้ นที่อำศัยภำยในศูนย์พักพิงชั่วครำวโดยคำนึงถึงควำมปลอดภั ย
ของผู้อพยพ ซึ่งหมำยควำมรวมถึงข้อจำกัดทำงกำรแพทย์ ประเด็นทำงเพศสภำพ และมิติหญิงชำยด้วย
(4) ให้ ศู น ย์ พั ก พิ งชั่ ว ครำวจั ด ให้ มี ระบบสำธำรณู ป โภค เช่ น ประปำ ไฟฟ้ ำ เพื่ อ อ ำนวย
ควำมสะดวกให้แก่ผู้อพยพ ให้เพียงพอ และทั่วถึง
(5) จัดให้มีระบบกำรแพทย์และสำธำรณสุขสนับสนุนภำยในศูนย์พักพิงเพื่อดูแลทั้งสุขภำพกำย
และสุขภำพจิตของผู้อพยพ
5.2 การบริหารศูนย์พักพิงชั่วคราว
(1) คัดเลือกสถำนที่ตั้งศูนย์พักพิง โดยคำนึงถึงควำมปลอดภัย ไม่เสี่ยงต่อกำรเกิดน้ำท่วมซ้ำอีก
ต้องมีกำรคมนำคมสะดวก มีควำมพร้อมของสำธำรณูปโภค เช่น ประปำ ไฟฟ้ำ เป็นต้น เป็นพื้นที่ที่อยู่เหนือ
ระดับน้ำท่วม และต้องมีพื้นที่เป็นคลังสินค้ำของบริจำค พื้นที่สำหรับคลินิก และสำนักงำน
(2) กำรบริห ำรจั ดกำรข้อมูล ในศูนย์พั กพิ งเป็นสิ่ งที่ส ำคัญ และจำเป็ นที่สุ ดของกำรบริห ำร
จัดกำรศูนย์พักพิง โดยข้อมูลที่จำเป็นต้องเก็บบันทึก ประกอบด้วย ข้อมูลประชำกรผู้อพยพ ข้อมูล ส่ว นบุคคล
ของผู้อพยพ ข้อมูลด้ำนธุรกำร
(3) กำรจัดระเบียบศูนย์พักพิงชั่วครำวและกำรอำนวยควำมปลอดภัย
(3.1) ประสำนงำนล่วงหน้ำกับหน่วยงำนที่เป็นเจ้ำของสถำนที่ปลอดภัยสำหรับกำรอพยพ
ในกำรจัดพื้ นที่ให้เหมำะสมกับจำนวนประชำชนที่จะอพยพเข้ำมำ หำกเนื้อที่ไม่เพียงพอจะต้องจัดหำสถำนที่
ปลอดภัยแห่งอื่นไว้รองรับ โดยศึกษำจำกฐำนข้อมูลประชำกรในชุมชนหรือหมู่บ้ำนเป้ำหมำย
(3.2) จัดเตรียมสถำนที่ให้มีระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำนให้แก่ ผู้อพยพตำมมำตรฐำนขั้นต่ำ
(3.3) จัดแบ่งพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนของแต่ละครอบครัวหรือของแต่ละชุมชนให้เป็นระเบียบ
เพื่อให้เกิดควำมสะดวกแก่กำรสื่อสำร กำรสงเครำะห์ และกำรเก็บข้อมูล
(3.4) จัดระเบียบเวรยำมโดยอำจประสำนงำนขอกำลังจำกเจ้ำหน้ำที่ตำรวจในพื้นที่หรือใช้
กำลังจำกหน่วยอำสำสมัครป้ องกันภัยฝ่ำยพลเรือนหรือจัดหำอำสำสมัครจำกประชำชนผู้อพยพ เพื่ออำนวย
ควำมสะดวกและควำมปลอดภัยแก่ผู้อพยพ
(4) กำรดูแลควำมปลอดภัยบ้ำนเรือนของผู้อพยพ
ศูน ย์ พักพิ งชั่วครำวควรประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่ ตำรวจในพื้นที่ เพื่ อจัดกำลั งสำยตรวจ
ไปดูแลบ้ำนเรือนของผู้อพยพเป็นระยะๆ หำกกำลังเจ้ำหน้ำที่ตำรวจไม่เพียงพอศูนย์พักพิงชั่วครำวอำจขอรับ
กำลังสนับ สนุ น จำกหน่ วยอำสำสมัครป้ องกันภัยฝ่ ำยพลเรือนหรือจัดหำอำสำสมัครจำกประชำชนผู้อพยพ
แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือข้อมูลสถำนกำรณ์ภัยพิบัติที่เป็นปัจจุบัน ภำยหลังจำกเสร็จภำรกิจควรนำข้อมูลกลับมำ
รำยงำนหัวหน้ำศูนย์พักพิงชั่วครำว เพื่อแจ้งข้อมูล/ข่ำวสำรแก่ผู้อพยพโดยเร็ว จะทำให้ผู้อพยพหมดควำมกังวล
ในควำมปลอดภัยในทรัพย์สินของตน
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(5) กำรอำนวยควำมสะดวกแก่ผู้อพยพ
ดูแลด้ำนควำมสะอำดให้ถูกสุขลักษณะ จัดให้มีระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำน เช่น น้ำบริโภค
น้ำอุปโภค กระแสไฟฟ้ำ ให้เพียงพอกับควำมต้องกำร จัดสัดส่วนพื้นที่รักษำพยำบำล พื้นที่ซักล้ำง พื้นที่ตำกผ้ำ
พื้นที่ออกกำลังกำย พื้นที่สันทนำกำร พื้นที่ประกอบศำสนกิจให้สอดคล้องกับจำนวนผู้อพยพ และกำรจัดระบบ
รับของบริจำค โดยจัดให้มีสถำนีรับ บริจำค สำรวจควำมต้องกำรรับของบริจำค ตำมลำดับควำมสำคัญสำหรับ
แต่ละครอบครัว หรือแต่ละกลุ่ม เมื่อมีของบริจำคมำถึงให้พยำยำมกระจำยแก่ผู้อพยพตำมควำมต้องกำรอย่ำง
ทั่วถึงและเป็นธรรม
(6) กำรแจ้งควำมเคลื่อนไหวของสถำนกำรณ์
ศูนย์พักพิงชั่วครำวควรติดตำมควำมเคลื่อนไหวของสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิด และต่อเนื่อง
จำกทำงสื่อทุกทำงและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง แล้วนำข้อมูลข่ำวสำรดังกล่ำวมำแจ้งแก่ผู้อพยพทุกระยะ เพื่อให้
ผู้ อพยพผ่ อนคลำยควำมวิตกกังวล และเมื่ อมีข่ำวสำรยืน ยัน อย่ำงชัดเจนจำกผู้ บังคับ บัญ ชำถึงกำรยกเลิ ก
สถำนกำรณ์ให้รีบแจ้งผู้อพยพเตรียมพร้อมในกำรอพยพกลับสู่ที่ตั้งต่อไป
กำหนดให้ กองสวัสดิกำรและสังคมหรือกองสำธำรณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม (กรณี เทศบำล)
หรือส่วนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม (กรณีองค์กำรบริหำรส่วนตำบล) เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในกำรบริหำร
ศูนย์พักพิงชั่วครำว และประสำนงำนที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนยำนพำหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ ระบบสื่อสำร
ระบบสำธำรณูปโภค รวมทั้งประสำนงำนกับกองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยอำเภอ และจังหวัด
เพื่อประสำนกำรปฏิบัติในกำรจัดกำรศูนย์พักพิงชั่วครำว
5.3 การปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว
เมื่อสถำนกำรณ์ภัยยุติ และผู้อพยพสำมำรถอพยพกลับไปยังที่ อยู่อำศัยเดิมหรือที่อยู่อำศัย
ใหม่ให้ดำเนินกำร
(1) จัดให้มีกำรแจ้งกำรปิดศูนย์พักพิงชั่วครำวให้ผู้อพยพทรำบล่วงหน้ำ พร้อมจัดทำทะเบียน
ผู้อพยพกลับอย่ำงเป็นระบบ
(2) ประสำนกำรเตรียมควำมพร้อมอพยพกลับตำมแผนกำรส่งกลับ
(3) ให้ มี แ จ้ ง ประกำศปิ ด ศู น ย์ พั ก พิ ง ชั่ ว ครำวอย่ ำ งเป็ น ทำงกำร พร้ อ มทั้ ง รำยงำนให้
ศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์ที่รับผิดชอบทรำบ
ทั้งนี้ ในทุกระยะกำรดำเนินกำรให้รำยงำนข้อมูลให้ ผู้บัญชำกำรเหตุกำรณ์ทรำบเป็นระยะ
เพื่อเป็นข้อมูลในกำรบริหำรจัดกำรเหตุกำรณ์ จนกว่ำเหตุกำรณ์จะยุติ
ให้ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก ในกำรจัดทำคู่มือกำรบริหำร
ศูนย์พักพิงชั่วครำว โดยขอควำมร่วมมือจำกสำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ในกำรให้
คำแนะนำในกำรจัดทำคู่มือกำรบริหำรศูนย์พักพิงชั่วครำวให้เป็นไปตำมมำตรฐำน
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บทที่ 6
การปฏิบตั ิหลังเกิดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การเพิ่มประสิทธิภาพการฟืน้ ฟูอย่างยั่งยืน
หลังจำกภำวะฉุกเฉินจำกสำธำรณภัยได้บรรเทำลงหรือได้ผ่ำนพ้นไปแล้ว จะเข้ำสู่กำรจัดกำรสำธำรณภัย
ในระยะฟื้นฟู โดยใช้กระบวนกำรฟื้นสภำพ (Rehabilitation) และซ่อมสร้ำง (Reconstruction) ซึ่งเป็นกำรดำเนินกำร
เพื่อปรับสภำพระบบสำธำรณูปโภค กำรดำรงชีวิต และสภำวะวิถีควำมเป็นอยู่ของชุมชนที่ประสบภัย ให้กลับสู่
สภำวะปกติ หรือพัฒ นำให้ ดีขึ้นกว่ำเดิมตำมควำมเหมำะสม โดยแบ่งระยะเวลำในกำรดำเนินกำรออกเป็น
3 ระยะ ได้แก่
1) ระยะสั้น เป็ นกำรดำเนิน กำรต่อ เนื่องจำกกำรค้นหำและกำรบรรเทำหรือกำรช่วยเหลือในภำวะ
ฉุกเฉินได้ผ่ำนพ้นไปแล้ว เป็นกำรให้ควำมช่วยเหลือเพื่อยกระดับวิถีชีวิต และเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ที่
ได้ รั บ ผลกระทบ รวมถึ งกำรจั ดมำตรกำรรั กษำควำมปลอดภั ยไม่ ให้ เกิ ดอั นตรำยหรื อสำธำรณภั ยซ้ ำขึ้ นอี ก
กำรประเมินควำมเสียหำยขั้นพื้นฐำน กำรจัดที่พักอำศัยชั่วครำว และกำรให้บริกำรสำธำรณะ
2) ระยะกลาง เป็นกำรดำเนินกำรประสำนและสนับสนุน ชุมชนที่ประสบภัยให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัย
ฟื้นฟูหรือสร้ำงสิ่งอำนวยควำมสะดวกในกำรดำรงชีวิตขึ้นใหม่ กำรฟื้นฟูเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสภำพ
จิตใจ ร่ำงกำย และสังคมของผู้ประสบภัย
3) ระยะยาว เป็นกำรดำเนินกำรต่อเนื่องจำกระยะกลำง เช่น กำรซ่อมสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนต่ำง ๆ
เป็นต้น ซึ่งอำจจะใช้ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรยำวนำน นับจำกเกิดสำธำรณภัยไปจนกว่ำสถำนกำรณ์จะกลับ
เข้ำสู่สภำวะปกติ และดีกว่ำหรือปลอดภัยกว่ำเดิม

6.1 แนวคิดในการฟื้นฟู
6.1.1 แนวคิดการพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer)
กำรจั ด กำรควำมเสี่ ย งจำกสำธำรณภั ย ที่ เป็ น มำตรฐำนได้ น ำแนวคิ ด “การพั ฒ นาให้ ดี ก ว่ า
และปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer)” มำประยุกต์ใช้ในกำรดำเนินกำรต่ำง ๆ มุ่ง ให้
ควำมสำคัญกับ กำรลดควำมเสี่ย งเดิม ที่มีอยู่และป้อ งกันควำมเสี่ยงใหม่ไม่ให้เกิดขึ้น เพื่อมุ่งสู่กำรเป็นชุมชน
หรื อสั งคมที่ มี ควำมพร้ อมรั บและฟื้ นกลั บเร็ วต่ อสำธำรณภั ยอย่ ำงยั่ งยื น (Resilience) ประกอบด้ วย แนวทำง
มำตรกำรต่ำง ๆ ทำงด้ำนกำรฟื้นฟู ได้แก่ 1) กำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สำมำรถช่วยเหลือตนเองได้ เพื่อให้
กำรด ำรงชี วิ ตกลั บเข้ำสู่ ภ ำวะปกติ โดยไม่ จ ำเป็ นต้ องพึ่ งพิ งควำมช่ วยเหลื อจำกภำยนอกแต่ เพี ยงอย่ำงเดี ยว
2) ผู้ประสบภัยมีส่วนร่วมในกระบวนกำรตัดสินใจ เพื่อให้เกิดกำรยอมรับและมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่ำง ๆ ที่จะดำเนินกำร
3) กำรพิจ ำรณำประเด็น ควำมเสี่ย งจำกสำธำรณภัย ในกำรดำเนิน กำรฟื้น คืน สภำพ และกำรสร้ำงใหม่
เสมอ โดยมุ่งเน้นกำรลดควำมเสี่ย งเดิมที่มีอ ยู่แ ละป้องกัน ควำมเสี่ยงใหม่ไม่ให้เกิดขึ้น 4) กำรดำเนินกำรซ่อม
สร้ ำงให้ เร็ ว ขึ้ น เท่ ำ ที่ ส ำมำรถท ำได้ เพื่ อ ลดผลกระทบที่ จ ะเกิ ด ตำมมำ โดยเฉพำะทำงด้ ำ นกำรด ำรงชี วิ ต
(Building Back Faster) 5) กำรสร้ำ งใหม่ใ ห้ม ีค วำมมั ่น คงแข็ง แรงกว่ำ เดิม (Building Back Stronger)
เพื่อให้สำมำรถทนต่อสำธำรณภัยในอนำคตได้ยำวนำนขึ้น 6) กำรให้ควำมสำคัญกับกำรซ่อมสร้ำงแก่กลุ่มเสี่ยงที่มี
โอกำสได้ รั บผลกระทบจำกสำธำรณภั ยมำกที่ สุ ด (Building Back Inclusively) และ 7) กำรปรับ วิถี ชี วิ ต ที่ ไม่
คุ้ น เคยให้ เป็ น สิ่ งปกติ ใหม่ (New Normal) ในกำรรั บ มื อ สำธำรณภั ย รูป แบบใหม่ ที่ อ ำจเกิ ด ขึ้ น ในอนำคต
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ทั้งนี้ หำกรัฐสำมำรถดำเนินกำรฟื้นฟูได้ตำมแนวทำงดังกล่ำวแล้ว จะส่งผลต่อกำรใช้งบประมำณในกำรลงทุน
ด้ำนกำรฟื้นฟูที่มีประสิทธิภำพและคุ้มค่ำอย่ำงแท้จริง
อย่ ำ งไรก็ ต ำม กำรฟื้ น ฟู ที่ ดี ก ว่ ำ และปลอดภั ย กว่ ำ เดิ ม โดยเฉพำะในกระบวนกำรฟื้ น สภำพ
และกำรซ่อ มสร้ำงเป็นกำรดำเนินกำรที่ต้องใช้ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรยำวนำน และมักจะถูกกำหนดไว้
เป็นส่วนหนึ่งในแผนพัฒนำประเทศ ซึ่งถือเป็นมำตรกำรทำงด้ำนกำรลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยที่รัฐจะต้อง
ให้ ค วำมส ำคั ญ ในกำรดำเนิ น กำรเป็ น ล ำดับ ต้ น ๆ เพื่ อ สร้ำงควำมพร้อ มรับ และฟื้ น กลั บ เร็ว ให้ แ ก่ป ระเทศ
ดังแผนภำพที่ 6-1
พัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม

แผนภาพที่ 6-1 วงจรกำรจัดกำรสำธำรณภัยสู่กำรพัฒนำให้ดีกว่ำและปลอดภัยกว่ำเดิม

6.1.2 เครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม
กำรประเมิ น เป็ น กิ จ กรรมส ำคั ญ ที่ ก ำหนดไว้ ใ นกำรปฏิ บั ติ ง ำนด้ ำ นกำรให้ ค วำมช่ ว ยเหลื อ
ด้ำนมนุษยธรรม เพื่อให้ได้ข้อมูล ควำมต้องกำรควำมช่ว ยเหลือของผู้ประสบภัยที่ส ำมำรถนำมำวิเครำะห์
ประมวลผลและนำไปประกอบในกำรดำเนิ นมำตรกำรควำมช่วยเหลือต่ำง ๆ ตำมควำมจำเป็นและเหมำะสม
โดยกระบวนกำรประเมินตำมหลักสำกล แบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ 1) ก่อนเกิดภัย หรือระยะ 0 ในช่วงนี้จะเป็น
กำรเตรีย มพร้ อมกำรประเมินและกำรวำงแผนในกำรรวบรวมข้อมูลก่อนเกิดภัย 2) หลังเกิดภัย ประกอบด้วย
ระยะที่ 1 - ระยะที่ 4 โดยในระยะที่ 1 เป็นกำรประเมินเพื่อวิเครำะห์ผลกระทบเบื้องต้น (Initial Assessment)
ภำยใน 3 วั น แรก โดยใช้ ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ เป็ น ส่ ว นใหญ่ ระยะที่ 2 เป็ น กำรประเมิ น อย่ ำ งรวดเร็ ว (Rapid
Assessment) ต่ อ จำกระยะที่ 1 เรื่ อ ยไปประมำณ 2 สั ป ดำห์ เพื่ อวิ เครำะห์ ผลกระทบและด ำเนิ นกำรให้
ควำมช่วยเหลือบรรเทำทุ กข์อย่ ำงเร่ งด่ วน ซึ่งในระยะที่ 1 - ระยะที่ 2 นี้ จะใช้ แนวทำงกำรประเมินควำมเสี ยหำย
และควำมต้องกำรควำมช่วยเหลือ (Damage and Need Assessment : DANA) เป็นเครื่องมือในกำรประเมิน
ทั้ง นี้จ ะมีก ำรเก็บ รวบรวมข้อ มูล ปฐมภูมิเ พิ่ม เติม โดยกำรสำรวจภำคสนำม หลัง จำกนั้น ในระยะที่ 3 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
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ระยะที่ 4 เป็นกำรประเมินแบบเชิงลึก (In-depth Assessment) ต่อเนื่องมำจำกระยะที่ 2 ในรำยละเอียดของแต่ละ
สำขำหรื อภำคส่ ว นที่ได้รั บ ผลกระทบ เพื่ อนำข้อมูล กำรประเมิน ที่ได้ไปสู่ กระบวนกำรวำงแผนฟื้ น ฟูต่ อไป
โดยจะใช้แนวทำงกำรประเมินควำมต้องกำรหลังเกิดสำธำรณภัย (Post-Disaster Need Assessment : PDNA)
เป็นเครื่องมือในกำรประเมินดังแสดงในแผนภำพที่ 6-2

ดัดแปลงจำก : UNDAC Field Handbook. (2013). 6th Edition.
แผนภาพที่ 6-2 กระบวนกำรประเมินเพือ่ กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนมนุษยธรรม

6.2 เป้าประสงค์
6.2.1 เพื่อฟื้นฟูให้ผู้ประสบภัย ได้รับกำรสงเครำะห์ช่วยเหลืออย่ำงรวดเร็ว ทั่วถึง ต่อเนื่อง เป็นธรรม
สอดรับกับควำมจำเป็นในกำรให้ควำมช่วยเหลือ และสำมำรถกลับไปดำรงชีวิตได้ตำมปกติ
6.2.2 เพื่อให้พื้นที่ประสบภัยได้รับกำรฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภำวะปกติหรือให้ดีกว่ำและปลอดภัยกว่ำเดิม

6.3 กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย
(Post - Disaster Needs Assessment : PDNA)
กำรประเมิน ควำมต้องกำรหลังเกิดสำธำรณภัย (Post-Disaster Needs Assessment : PDNA)
เป็นเครื่องมือที่เก็บรวบรวมข้อมูลในรำยละเอียดของแต่ละภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปวิเครำะห์ ประมวลผล
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และวำงแผนในกำรดำเนินมำตรกำรต่ำง ๆ เพื่อฟื้นฟูอย่ำงยั่งยืนตำมควำมจำเป็น โดยใช้ข้อมูลควำมเสียหำย
ควำมสูญเสีย ผลกระทบ และควำมต้องกำรในกำรฟื้นฟู
(1) แนวทางปฏิบั ติ ในการจั ด ทามาตรฐานแบบประเมิน ความต้ องการหลังเกิดสาธารณภั ย
(PDNA) เพื่อใช้เป็นกรอบกำรประเมินควำมต้องกำรของภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
กองอำนวยกำรป้ องกัน และบรรเทำสำธำรณภัย (ระบุ ชื่อ อปท.) ส ำรวจควำมต้องกำรของ
ผู้ประสบภัยและควำมเสียหำยเบื้องต้นภำยในพื้นที่ประสบภัยจนถึงระดับครัวเรือน โดยวิเครำะห์ผลกระทบจำก
ควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกสำธำรณภัยเพื่อประเมินและวิเครำะห์ควำมสำมำรถของผู้ประสบภัยในกำรตอบโต้
สถำนกำรณ์ฉุกเฉินด้วยตนเอง ควำมต้องกำรควำมช่วยเหลือเพิ่มเติมจำกหน่วยงำนภำยนอก เช่น ควำมช่วยเหลือ
ด้ำนอำหำร น้ ำดื่ม กำรรัก ษำพยำบำล สุ ข อนำมั ยและกำรกำจัดสิ่ งปฏิ กูล เป็ น ต้น รวมทั้ งจัด ท ำฐำนข้ อมู ล
กำรส ำรวจควำมเสี ย หำย เพื่ อเป็ น ข้อมูล ในกำรฟื้น ฟูและกำหนดกรอบแนวทำงในกำรสร้ำงคืน ใหม่ได้อย่ำง
เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ โดยมีหลักกำรปฏิบัติ ดังนี้
(1.1) ชุมชน/หมู่บ้ำน สำรวจควำมเสียหำยระบบสำธำรณูปโภคและสิ่ง สำธำรณประโยชน์ต่ำงๆ
จนถึงระดับครัวเรือน รวมทั้งจัดทำฐำนข้อมูลกำรสำรวจควำมเสียหำย เพื่อเป็นข้อมูลในกำรฟื้นฟูและกำหนด
กรอบแนวทำงในกำรสร้ำงคืนใหม่ได้อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ
(1.2) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย สำรวจประเมินควำมจำเป็นในกำรฟื้นฟูภำยหลังกำรเกิดสำธำรณภัย
ดังนี้
(1) ข้อมูลพื้นฐำนด้ำนชุมชน เช่น ประชำกร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
(2) ข้อมูลด้ำนควำมเสียหำยจำกสำธำรณภัย กำรจัดกำรในภำวะฉุกเฉินกำรช่วยเหลือ
จำกภำยนอก
(3) ข้ อ มู ล กำรวิ เครำะห์ ค วำมสำมำรถในกำรเผชิ ญ เหตุ ข องชุ ม ชน ควำมอ่ อ นแอ
หรือควำมล่อแหลมต่อสำธำรณภัยที่เกิดขึ้น
(1.3) สำรวจและประเมินควำมจำเป็นในกำรฟื้นฟูภำยหลังเหตุกำรณ์สำธำรณภั ยควรสำรวจ
ข้อมูลดังต่อไปนี้
(1) ข้อมูลกำรฟื้นฟูผู้ประสบภัย เช่น ด้ำนอำหำร กำรเงิน สิ่งของเครื่องใช้ ที่พักพิง สุขภำพ
สุขำภิบำล และสิ่งแวดล้อมกำรประกอบอำชีพ และองค์ควำมรู้ (กำรช่วยเหลือยำมฉุกเฉิน สุขำภิบำล ฯลฯ) โดยให้
คำนึ งถึงกำรฟื้น ฟูกลุ่มเปรำะบำง (กลุ่ มเด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรำ ผู้ ป่วย และผู้พิกำร) ที่ได้รับผลกระทบจำก
สำธำรณภัยเป็นพิเศษ
(2) ข้อมูลกำรฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย เช่น ที่อยู่อำศัย สถำนศึกษำ โรงพยำบำล สิ่งก่อสร้ำง
ต่ำงๆ กำรชลประทำน กำรขนส่ง กำรสื่อสำร อุตสำหกรรม ระบบสุขำภิบำล เป็นต้น
(1.4) กองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย จัดตั้ง
คณะทำงำนประสำนกับชุมชน/หมู่บ้ำน ให้ตรวจสอบรำยละเอียดควำมเสียหำย กำรให้ควำมช่วยเหลือ และ
ควำมต้องกำรเบื้องต้นของผู้ประสบภัยโดยเร็ว
(1.5) ดำเนินกำรฟื้นฟูโครงสร้ำงพื้นฐำนที่เสียหำยในเบื้องต้น โดยงบประมำณที่อยู่ในควำม
รับผิดชอบ กรณีที่เกินขีดควำมสำมำรถให้ขอรับกำรสนับสนุนจำกงบกลำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรืองบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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(1.6) รำยงำนสรุ ป กำรประเมินควำมเสี ยหำยและแนวทำงกำรฟื้นฟู ไปยังกองอำนวยกำร
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยอำเภอและจังหวัด เพื่อขอรับกำรสนับสนุนในกำรฟื้นฟู ซ่อมแซม และบูรณะ
โครงสร้ำงพื้นฐำนที่ได้รับควำมเสียหำย (คณะกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.)
และคณะกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.))
กำรประเมินควำมเสียหำยและควำมต้องกำรควำมช่วยเหลือ จะต้องมีควำมเชื่อมโยงกับ
กำรตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ที่ได้รับผลกระทบตำมหลักมำตรฐำน โดยคำนึงถึงปัจจัยด้ำนต่ำงๆ เช่น อำยุ
เพศ เชื้อชำติ ศำสนำ สตรีมีครรภ์ และผู้พิกำร เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
(ทั้งนี้ ในกำรประเมินควำมต้องกำรหลังเกิดสำธำรณภัยใช้แบบประเมินตำมภำคผนวก ด และ ภำคผนวก ต)
(2) แนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งระบบและกลไกในการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย
(PDNA) ให้ กองอำนวยกำรป้ องกัน และบรรเทำสำธำรณภัยองค์ กำรบริห ำรส่ วนตำบลเขำน้อยจัดให้ มีที ม
ประเมิน PDNA ในทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมิน โดยมีขั้นตอนกำรปฏิบัติ (SOP) และคู่มือเพื่อใช้เป็น
กรอบแนวทำงในกำรปฏิบัติกำรประเมินควำมต้องกำรหลังเกิดสำธำรณภัยแบบบูรณำกำรที่มีประสิทธิภำพ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาแนวทางบริหารจัดการด้านการฟื้นฟู
(1) แนวทางปฏิบัติในการฟื้นฟูด้านต่างๆ
กองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย จัดทำแผน
ฟื้นฟูทั้งในระยะสั้น ระยะกลำง และระยะยำว โดยดำเนินกำรตำมหลักกำร ดังนี้
(1.1) การฟื้นฟูระยะสั้น
เป็ นกำรดำเนิ นกำรต่อเนื่องจำกกำรค้นหำ กำรบรรเทำ และกำรช่วยเหลือได้ยุติลง เพื่อ
สนองควำมต้องกำรที่จำเป็นของผู้ประสบภัย ธุรกิจ ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจำกสำธำรณภัยในระยะเร่งด่วน
หรือระยะสั้น รวมถึงกำรจัดมำตรกำรด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยไม่ให้เกิดอันตรำยหรือสำธำรณภัย ซ้ำขึ้นอีก
กำรประเมินควำมเสียหำยของโครงสร้ำงพื้นฐำน กำรจัดเตรียมที่พักอำศัยชั่วครำว และกำรให้บริกำรสำธำรณะ
โดยมีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้
(1.1.1) การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น
เป็ น กำรฟื้ น ฟู ด้ ำนสมรรถภำพทำงกำยให้ แก่ ผู้ ประสบภั ย เช่ น กำรตรวจรักษำ
ป้องกันควบคุมโรค และกำรฟื้นฟูควำมแข็ งแรงทำงร่ำงกำย เป็นต้น รวมถึงกำรฟื้นฟูด้ำนสภำพจิตใจและจิต
สังคมของผู้ได้รับผลกระทบ ตลอดจนกำรกระตุ้นและช่วยเหลือให้เกิดกำรปรับตัวให้เข้ำกับกำรเปลี่ยนแปลง
ตำมควำมจำเป็น โดยให้โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจำตำบลเขำน้อยเป็นหน่วยงำนหลัก โดยดำเนินกำร
ดังนี้
(1) กำรช่วยเหลือและสงเครำะห์ผู้ประสบภัย
- แจ้งให้ชุมชน/หมู่บ้ำน สำรวจตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยและควำมเสียหำย
เพื่อให้ควำมช่วยเหลือต่ำงๆ ตรงกับข้อเท็จจริงตลอดจนส่งผู้ประสบภัยกลับภูมิลำเนำ
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- ให้มีกำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐ และองค์กรภำคเอกชนในกำร
สงเครำะห์ผู้ป ระสบภัยให้เป็นไปอย่ำงมีระบบ รวดเร็ว ทั่วถึง และหลีกเลี่ยงควำมซ้ำซ้อนในกำรสงเครำะห์
ผู้ประสบภัย
- ให้ชุมชน/หมู่บ้ำน จัดทำบัญชีรำยชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหำยไว้
เป็นหลักฐำนเพื่อกำรสงเครำะห์ผู้ประสบภัย พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลั กฐำนในกำร
รับกำรสงเครำะห์และฟื้นฟู
- จั ด ให้ มี ก ำรรัก ษำพยำบำลแก่ ผู้ ป ระสบภั ย อย่ ำงต่ อ เนื่ อ งจนกว่ ำ จะหำย
กลับมำดำรงชีวิตได้ตำมปกติ รวมทั้งจัดกำรที่พักอำศัยชั่วครำว และระบบสุขำภิบำลแก่ผู้ประสบภัย ในกรณีที่
ต้องอพยพจำกพื้นที่อันตรำย
- ให้กำรสงเครำะห์แก่ครอบครัวของผู้ที่ประสบภัยอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะ
ในกรณี ที่ผู้เป็ นหั วหน้ ำครอบครัวประสบภัยจนเสี ยชีวิตหรือไม่ส ำมำรถประกอบอำชีพต่อไปได้ โดยกำรให้
ทุนกำรศึกษำแก่บุตรของผู้ประสบภัยจนจบกำรศึกษำภำคบังคับ และโดยกำรจัดหำอำชีพให้แก่บุคคลในครอบครัว
- เลี้ ย งดูผู้ ป ระสบภัยที่ ไม่ส ำมำรถช่ว ยตัว เองได้ในระยะแรก เช่น ดู แลเด็ ก
กำพร้ำ นักเรียน นักศึกษำ คนพิกำร และผู้สูงอำยุที่ประสบภัย
(1.1.2) กำรป้องกัน เฝ้ำระวัง และควบคุมโรคระบำด ทั้งคนและสัตว์
(1.1.3) ประชำสั ม พัน ธ์เพื่ อเสริม สร้ำงขวัญ และกำลั งใจของประชำชนให้ คืน สู่
สภำพปกติโดยเร็ว
(1.1.4) รำยงำนข่ ำ วและประชำสั ม พั น ธ์ ข่ ำ วสำรต่ อ สำธำรณชนให้ ท รำบ
สถำนกำรณ์เป็นระยะๆ
(1.1.2) การฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
เป็ น กำรบู ร ณะที่ อยู่ อำศั ย โครงสร้ำงพื้ น ฐำนต่ ำงๆ ที่ ได้ รับ ควำมเสี ยหำยจำก
เหตุ ก ำรณ์ สำธำรณ ภั ย ให้ ก ลั บ สู่ ส ภำพที่ ส ำมำรถใช้ ง ำนได้ ทั้ ง นี้ ควรให้ ค วำมส ำคั ญ กั บ กำรฟื้ น ฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมด้วยตำมควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์และกำรใช้งำน หำกกำรบูรณะ
โครงสร้ำงและสิ่งก่อสร้ำงหรือกำรฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องฟื้นฟูให้ดีกว่ำเดิม อำจต้องใช้
เวลำและงบประมำณในกำรฟื้นฟู ควรกำหนดแผนงำนไว้ในกำรฟื้นฟูระยะยำวต่อไป และกำรฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
ในระยะเริ่มต้นให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ทำควำมสะอำดบ้ำนเรือน ชุมชน และสิ่งสำธำรณประโยชน์ ในพื้นที่ประสบภัย
และขนย้ำยขยะมูลฝอย
(2) ให้ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย ที่เกิดเหตุ ดำเนินกำรฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
ปรับสภำพภูมิทัศน์ และแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมและมลภำวะเป็นพิษ
(3) กรณี ที่ เกิ น ขี ด ควำมสำมำรถขององค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลเขำน้ อ ย ให้
หน่วยงำนที่รับผิดชอบโครงสร้ำงพื้นฐำนนั้นๆ ดำเนินกำรฟื้นฟู ซ่อมแซม และบูรณะโครงกำรที่ได้รับควำม
เสียหำย ดังนี้
- ทำงหลวงแผ่นดินและเส้นทำงคมนำคม
- ดำเนินกำรโดยสำนักทำงหลวง /แขวงทำงหลวง /หมวดทำงหลวงลำพญำไม้
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- ระบบไฟฟ้ำ ดำเนินกำรโดยกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัด ลพบุรี และกำร
ไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
- ระบบประปำ
ดำเนินกำรโดยกำรประปำส่วนภูมิภำคจังหวัดลพบุรี
(4) ให้รื้อถอนซำกปรักหักพัง และซ่อมแซมสิ่งสำธำรณูปโภค โครงสร้ำงพื้นฐำน
และอำคำรบ้ำนเรือนของผู้ประสบภัย เพื่อให้สำมำรถประกอบอำชีพได้ต่อไป
(5) ซ่อมแซมสถำนที่รำชกำร โรงเรียน สถำนศึกษำ วัด โบรำณสถำน สถำนที่
รำชกำร สถำนที่ท่องเที่ยว และสำธำรณูปโภคต่ำงๆ ให้กลับมำใช้งำนได้ดังเดิม
(6) พื้น ที่ประสบภัย เช่น กำรเก็บซำกปรักหั กพัง กำรตรวจสอบควำมแข็งแรง
ของอำคำรเบื้องต้น กำรออกแบบวำงผังเมือง กำรจัดหำแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค กำรจัดทำภูมิทัศน์ ดำเนินกำร
โดยสำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัด ลพบุรี สำนักชลประทำนที่..10 โครงกำรชลประทำนจังหวัดลพบุรี
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดลพบุรี และหน่วยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(3) การฟื้นฟูระยะกลาง/ระยะยาว
(3.1) กำรฟื้ น ฟู ร ะยะกลำงเป็ น กำรด ำเนิ น กำรต่ อ เนื่ อ งโดยกำรประสำน
และสนับสนุน ชุมชนที่ประสบภัย ฟื้น ฟู หรือสร้ำงสิ่งอำนวยควำมสะดวกในกำรดำรงชีวิตขึ้นใหม่ กำรฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสภำพร่ำงกำย จิตใจ และสังคมของผู้ประสบภัย โดยให้ปฏิบัติ ดังนี้
- กำรฟื้นฟูโครงสร้ำงพื้นฐำนต่ำงๆ ที่จำเป็นต่อกำรดำรงชีวิต เช่น ประปำ
ไฟฟ้ำ ระบบโทรคมนำคม เป็นต้น
- กำรฟื้นฟูและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจ
ให้ ก องคลั ง ของ องค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลเขำน้ อ ย เป็ น หน่ ว ยหลั ก ในกำรฟื้ น ฟู แ ละ
เสริ ม สร้ ำ งควำมเข้ ม แข็ ง ทำงเศรษฐกิ จ ทั้ ง นี้ ให้ ส ำมำรถร่ ว มมื อ กั บ ภำคเอกชน ได้ แ ก่ หอกำรค้ ำ สภำ
อุตสำหกรรม สมำคมท่องเที่ยว และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจและกำรพำณิชย์ขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลเขำน้อย
(3.2) สำหรับกำรฟื้นฟูระยะยำว เป็นกำรดำเนินกำรต่อเนื่องจำกระยะกลำง
ซึ่งอำจใช้เวลำหลำยเดือนหรือหลำยปีนับจำกหลังเกิดสำธำรณภัย โดยมุ่งเน้นกำรกลับสู่สภำวะปกติ หรือให้ดี
ยิ่งขึ้นกว่ำเดิม โดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ทำกำรสำรวจและจัดทำแผนโครงกำร เพี่อวำงแผนกำรฟื้นฟูพื้นที่เกิดภัย
ให้สำมำรถรองรับสำธำรณภัยที่จะเกิดขึ้นในอนำคตได้ดีกว่ำและปลอดภัยกว่ำเดิม โดยมีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้
- ให้ องค์กำรบริห ำรส่วนตำบลเขำน้อย เป็นหน่วยหลักในกำรวำงแผน
และดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูชุมชนร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยอำศัยกำรมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน เพื่อให้มีควำมพร้อมรับมือและฟื้นกลับอย่ำงรวดเร็ว เป็นกำรดำเนินงำนฟื้นฟูที่ต่อเนื่องจำกกำรบรรเทำ
ภัยที่เกิดขึ้น กำรให้ ควำมช่วยเหลื อทำงวิช ำกำรในกำรวำงแผนฟื้ นฟู กำรระบุและติดตำมกำรแก้ไขควำม
ขั ด แย้ งและกำรลดควำมแตกต่ ำ ง กำรประยุ ก ต์ ใช้ ห ลั ก กำรพั ฒ นำอย่ ำ งยั่ ง ยื น ในกำรวำงแผน และกำร
กำหนดกำรประสำนควำมต้องกำรที่ยังไม่ได้รับกำรช่วยเหลือ
- ให้ มี ก ำรบู ร ณะและกำรก่ อ สร้ ำ งที่ อ ยู่ อ ำศั ย ที่ ถู ก ท ำลำยและได้ รั บ
ควำมเสียหำยใหม่หรือพัฒ นำที่อยู่อำศัยถำวร เพื่อเป็นทำงเลือกใหม่ในกำรแก้ไขปัญหำด้ำนที่อยู่อำศัยที่จะ
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รองรับ โดยชุมชนมีส่วนในกำรเสริมสร้ำงควำมถำวรยั่งยืนและควำมต้ำนทำนต่อสำธำรณภัยของที่อยู่อำศัย
ทั้งนี้ กำรฟื้นฟูที่อยู่อำศัยมุ่งที่จะแก้ไขปัญหำด้ำนที่อยู่อำศัยให้ผู้ประสบภัยหลังกำรเกิดสำธำรณภัยเพื่อป้องกัน
และลดผลกระทบต่อสำธำรณภัยที่จะเกิดขึ้นอีก
- ปกป้ อ งทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มและทรั พ ย์ สิ น ทำง
ประวัติศำสตร์ ในกำรด ำเนิ นงำนตอบโต้และฟื้ นฟู ที่ เหมำะสม เพื่ อที่จะสงวน อนุ รักษ์ บู รณะและปฏิสั งขรณ์
ให้กลับคืนสู่สภำพเดิมหรือดีกว่ำหรือปลอดภัยกว่ำเดิม
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างแนวทางการฟื้นฟูที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer)
กำรฟื้นฟูให้ดีกว่ำและปลอดภัยกว่ำเดิม (Build Back Better and Safer) เป็นกำรนำมำตรกำรด้ำนกำร
ฟื้นฟู ฟื้นสภำพ และซ่อมสร้ำง มำใช้เพื่อวำงแผนในกำรลดควำมเสี่ยงที่มีอยู่เดิมและป้องกันไม่ให้ควำมเสี่ยงใหม่
เกิ ดขึ้ น และกำรปรั บวิ ถี ชี วิ ตที่ ไม่ คุ้ นเคยให้ เป็ นสิ่ งปกติ ใหม่ (New Normal) รวมถึ งกำรน ำผลกำรศึ กษำ วิจั ย
นวัตกรรม และเทคโนโลยีมำใช้สนับสนุนในกำรฟื้นฟูอย่ำงยั่งยืน ดังนี้
(1) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟื้นฟูชุมชนและการพัฒนาศักยภาพ
จัดให้มีกำรวำงแผนและดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยกำรมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อให้
มีควำมพร้อมรับมือและฟื้นกลับอย่ำงรวดเร็ว ซึ่งเป็นกำรดำเนินงำนฟื้นฟูที่ต่อเนื่องจำกกำรบรรเทำภัยที่เกิดขึ้น
โดยจั ดเวทีป ระชุ มหำรื อเพื่ อบู รณำกำรกระบวนกำรวำงแผนกำรฟื้ นฟู ให้ มี ส ำระส ำคั ญ เช่น ระบุขอบเขต
ลักษณะสำคัญของผลกระทบจำกภัย กำรให้ ควำมช่วยเหลื อทำงวิชำกำรในกำรวำงแผนกำรฟื้นฟู กำรระบุ
และติดตำมกำรแก้ไขควำมขัดแย้ง และกำรลดควำมแตกต่ำง รวมถึงกำรประยุกต์ใช้หลักกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
ในกำรวำงแผน และกำรกำหนดกำรประสำนควำมต้องกำรที่ยังไม่ได้รับกำรช่วยเหลือ
(2) แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการวางแผนและสนั บ สนุ น การฟื้ น ฟู บ ริ ก ารด้ านสุ ข ภาพ และ
การบริการสังคม
เสริมสร้ำงควำมพร้อมที่จะรับมือ และกำรฟื้นกลับสู่สภำวะปกติได้อย่ำงรวดเร็วของท้องถิ่นใน
กำรบริ ก ำรด้ ำ นสุ ข ภำพ และกำรบริ ก ำรด้ ำ นสั ง คมของบุ ค คลและชุ ม ชนที่ ป ระสบภั ย ครอบคลุ ม ถึ ง
กำรสำธำรณสุข สุขภำพจิต และกำรบริกำรทำงกำรแพทย์
(3) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟื้นฟูที่อยู่อาศัย
จั ด ให้ มี ก ำรบู ร ณะ และกำรก่ อ สร้ ำงที่ อ ยู่ อ ำศั ย ที่ ถู ก ท ำลำยและได้ รับ ควำมเสี ย หำยใหม่
หรือพัฒนำที่อยู่อำศัยถำวร เพื่อเป็นทำงเลือกใหม่ในกำรแก้ไขปัญหำด้ำนที่อยู่อำศัยที่จะรองรับควำมต้องกำร
ของทั้งชุมชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยชุมชนมีส่วนในกำรเสริมสร้ำงควำมถำวรยั่งยืนและควำมต้ำนทำน
ต่อสำธำรณภัยของที่อยู่อำศัย ทั้งนี้ ภำรกิจสนับสนุนกำรฟื้นฟูที่อยู่อำศัยมุ่งที่จะแก้ไขปัญหำด้ำนที่อยู่อำศัยหลัง
กำรเกิดสำธำรณภัยเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสำธำรณภัยที่จะเกิดขึ้นอีก
(4) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟื้นฟูระบบโครงสร้างพื้นฐาน
เพิ่มศักยภำพในกำรดำเนินงำนฟื้นฟูระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนให้ลุล่วงเร็วขึ้น โดยจะเกี่ยวข้อง
กับหน่วยงำนเครือข่ำยทั้งภำครัฐและเอกชนที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนวิศวกรรมบริกำรและประชำชนในภำคส่วน
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โครงสร้ำงพื้นฐำนหลำยภำคส่วน ซึ่งมีขอบเขตครอบคลุมโครงสร้ำงพื้นฐำน ส่วนหลักและส่วนย่อยดังต่อไปนี้ :
พลังงำน น้ำ เขื่อน กำรสื่อสำร ระบบกำรขนส่ง กำรเกษตร (กำรผลิตอำหำรและกำรจัดส่ง) สถำนที่ทำกำรของ
รัฐบำล สำธำรณูปโภค กำรสุขำภิบำล วิศวกรรม กำรควบคุม และระบบอื่น ๆ ที่สนับสนุนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ทำงกำยภำพด้ำนกำรสื่ อสำร รวมถึงสถำนที่ทำกำรส ำหรับกำรให้ บริกำร ได้แก่ ควำมปลอดภั ยสำธำรณะ
กำรบริกำรฉุกเฉิน และสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น
(5) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปกป้ อ งทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม และทรั พ ย์ สิ น ทำงประวั ติ ศ ำสตร์ ใ นกำร
ดำเนินงำนตอบโต้และฟื้นฟูที่เหมำะสม เพื่อที่จะสงวน อนุรักษ์ บูรณะ และปฏิสังขรณ์ให้กลับคืนสู่สภำพเดิม
หรือดีกว่ำหรือปลอดภัยกว่ำเดิมตำมที่ชุมชนร้องขอกำรสนับสนุน โดยเป็นกำรกระตุ้นให้ หน่วยงำนที่มีหน้ำที่
รับผิดชอบในทุกระดับ รวมถึงหน่วยงำนภำคเอกชนที่เป็นเครือข่ำยให้กำรสนับสนุนแผนงำนและภำรกิจสำคัญ
ตำมแผนปฏิบัติกำรท้องถิ่นที่กำหนดวิธีกำรที่จะใช้ทรัพยำกรและสมรรถนะเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของ
ชุมชนได้ตรงและเพียงพอ
(6) แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจ
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพลิกฟื้นระบบเศรษฐกิจ รวมถึงด้ำนเกษตรกรรมคืนสู่สภำวะที่มั่นคง
และพั ฒ นำโอกำสทำงเศรษฐกิ จ ซึ่ งจะส่ งผลให้ ชุ มชนเกิด ควำมเข้ มแข็งยั่ งยืน และสำมำรถอยู่รอดในเชิ ง
เศรษฐกิจได้ ทั้งนี้ สำธำรณภัยไม่เพียงแต่สร้ำงควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินเท่ำนั้น แต่ยังเกิดควำมเสียหำยให้กับ
ตลำดสินค้ำและบริกำรทั้งหมดอีกด้วย ดังนั้น ควำมรวดเร็วและประสิทธิผลในกำรพลิกฟื้นชุมชนให้สำมำรถ
พึ่งพำตนเอง และมีควำมสำมำรถในกำรอยู่รอดขึ้นอยู่กับกำรปรับตัวอย่ำงรวดเร็วให้ เข้ำกับสภำวะตลำดที่
เปลี่ยนไป กำรเปิดดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง และ/หรือ กำรสร้ำงธุรกิจใหม่ กำรดำเนินธุรกิจทำให้มีกำรจ้ำงคนงำน
กำรจัดหำบริกำรให้และตอบสนอง ควำมต้องกำรของชุมชน รวมถึงกำรสร้ำงรำยได้อีกครั้งซึ่งเป็นกำรช่วยเหลือ
ชุมชน รวมถึงกำรสนับสนุน ทำงกำรเงินในกำรฟื้นฟูด้ำนอื่นๆ ที่มีควำมจำเป็นต่อ กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ทำงเศรษฐกิจ กำรดึงดูดกำรลงทุนจำกภำยนอก และบทบำทกำรมีส่วนร่วมของภำคเอกชนเป็นประเด็นสำคัญ
ที่ไม่อำจจะมองข้ำมได้ในฐำนะที่เป็นรำกฐำนที่สำคัญสำหรับกำรฟื้นฟูเศรษฐกิจ
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บทที่ 7
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศ
ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
จำกสถิติสำธำรณภัยของโลกแสดงให้เห็นแนวโน้มกำรเกิดสำธำรณภัยที่มีควำมรุนแรงและควำมถี่มำกขึ้น
ทั้งกำรเกิดสำธำรณภัยรูปแบบเดิม และภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ชีวิตและทรัพย์สิน
ท ำให้ก ำรพัฒ นำต่ำ ง ๆ หยุด ชะงัก ส่ ง ผลกระทบต่อ เศรษฐกิจ และสัง คมในระยะยำว ประชำคมโลก
จึง ตระหนัก ถึง ควำมส ำคัญ ในกำรยกระดับ ควำมร่ว มมือ ในเชิง หุ ้น ส่ว นทำงยุ ท ธศำสตร์ (Strategic
Partnership) เพื่อดำเนินกำรไปสู่เป้ำหมำยร่วมกัน (Common Goals) ในกำรลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย
ในขณะเดียวกันประเทศไทยจำเป็นต้องสร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วนกำรจัดกำรสำธำรณภัยและประสำน
ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงมนุษยธรรมในทุก ๆ ระดับร่วมกับประเทศต่ำง ๆ
และหน่ว ยงำนภำคีเ ครือ ข่ำ ยในระดับ สำกล โดยกำรนำแนวคิด กรอบกำรพัฒ นำระดับ โลกที่เ กี่ย วข้อ ง
เช่น กำรลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย กำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และกำรพัฒ นำ
ที่ยั่งยืน เป็น ต้น มำเชื่อมโยง (Coherence) และปรับใช้กับแผนพัฒ นำทุกภำคส่ว นเพื่อกำรลดควำมเสี่ยง
จำกสำธำรณภัยตำมบริบทของประเทศสู่กำรปฏิบัติตั้งแต่ระดับชำติจนถึงระดับชุมชน (Localization) รวมถึง
กำรพัฒนำศักยภำพของชุมชนให้เกิดควำมยั่งยืนและมีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลง นอกจำกนี้ ยังต้องส่งเสริม
กำรพัฒ นำศัก ยภำพในกำรจัด กำรสำธำรณภัย ทั้งระบบของประเทศผ่ำ นกำรเรีย นรู้ร่ว มกัน สร้ำ งระบบ
กำรบูรณำกำรทรัพยำกรที่เหมำะสม สนับสนุนกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์และแนวทำงปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
เพื่อ สร้ำ งควำมร่ว มมือ ควำมรู้ค วำมเข้ำ ใจเกี่ย วกับ ควำมเสี่ย ง และนำไปสู่ก ำรปฏิบัติเ พื่อ ลดควำมเสี่ย ง
(Risk-Informed) ให้เกิดควำมตระหนักในกำรลงทุนที่คำนึงถึงควำมเสี่ยงและประโยชน์ที่ได้รับอย่ำงรอบด้ำน
และสมดุล อันจะนำไปสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

7.1 แนวคิดการส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศในการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัย
กำรลดควำมเสี่ ย งจำกสำธำรณภั ย เป็ น หั ว ใจหลั ก ของกำรพั ฒ นำที่ ยั่ งยื น ซึ่ งต้ อ งอำศั ย ควำมร่ ว มมื อ
แบบเป็นหุ้นส่วน (Partnership) จำกทุกภำคส่วนในทุกระดับอย่ำงครอบคลุม (Inclusive approach) โดยแต่ละ
ประเทศต้องเห็นพ้องร่วมกันในกำรวำงแผนและดำเนินกิจกรรมที่คำนึงถึงควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย รวมถึง
กำรประชุมหำรือ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรพัฒ นำศักยภำพกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยภำยใต้
กรอบควำมร่วมมือต่ำง ๆ กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกำรปฏิ บัติงำน เพื่อให้เกิดผลผลิตอย่ำงเป็นรูปธรรม
และเกิดประสิทธิภำพสูงสุด โดยกำรส่งเสริมบทบำทของประเทศไทย ให้มีควำมมั่นคง (Security) มีควำมมั่งคั่ง
และยั่งยืน (Sustainability) มีสถำนะและเกียรติภูมิ (Status) มีมำตรฐำนสำกล (Standard) และมีเอกภำพ
มีพลัง (Synergy)

7.2 เป้าประสงค์
7.2.1 เพื่อให้ทุกภำคส่วนมีควำมตระหนัก และเข้ำร่วมเป็นหุ้นส่วนในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยอย่ำงยั่งยืน
7.2.2 เพื่ อยกระดั บมำตรฐำนกำรจั ดกำรควำมเสี่ ยงจำกสำธำรณภั ยในระดั บชุ มชน ระดั บชำติ และนำนำชำติ
7.2.3 เพือ่ ยกระดับกำรประสำนควำมช่วยเหลือด้ำนมนุษยธรรมอย่ำงมีเอกภำพ
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7.3 กลยุทธ์การส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เพื่อเป็นกำรส่งเสริมศักยภำพ และพัฒนำควำมร่วมมือของหน่วยงำนภำคีเครือข่ำยตำมแนวทำง
ของกรอบกำรพัฒนำระดับโลก องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย จึงได้นำแนวคิดตำมกรอบของประเทศซึ่ง
มุ่งเน้นกำรส่งเสริมและประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนระหว่ำงประเทศในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำ
ธำรณภัย ที่สอดคล้องกับกรอบนโยบำยต่ำงประเทศ ซึ่งต้องพิจำรณำจำกควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์ที่จะ
ได้รับประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพำะควำมร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำน ระดับภูมิภำค
และระดับโลก มำ
เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติในกำรส่งเสริมกำรเป็นหุน้ ส่วนในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำก สำธำรณภัย
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย ดำเนินยุทธศำสตร์กำรเป็นหุ้นส่วนด้ำนกำรจัดกำรความเสี่ยงจากสา
ธารณภัยทั้งแบบทวิภาคี และพหุภาคีตำมแนวทำงของประเทศ ดังนี้
(1) ให้มีกำรจัดทำบันทึกควำมเข้ำใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ควำมร่วมมือทำง
วิชำกำรด้ำนกำรลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยกับประเทศเพื่อนบ้ำนที่มีชำยแดนติดกัน
(2) จัดทำโครงกำรควำมร่วมมือเพื่อกำรพัฒ นำกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย โดยริเริ่ม
ในภำคส่วนต่ำงๆ อำทิ ภำคเกษตร ภำคคมนำคม ภำคกำรศึกษำ ภำคสำธำรณสุข เป็นต้น
(3) ร่วมกันพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อกำรป้องกันและลดผลกระทบ เช่น กำรจัดทำแผนที่
เสี่ยงภัย กำรพัฒนำระบบแจ้งเตือนภัย กำรจัดทำกรอบและแผนกำรฟื้นฟูหลังกำรเกิดสำธำรณภัย กำรพัฒ นำ
ทรัพยำกรมนุษย์ด้ำนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย เป็นต้น
(4) เข้ำร่วมประชุมสัมมนำเวทีแลกเปลี่ยน (Platform) องค์ควำมรู้ทำงวิชำกำร และกำรฝึกซ้อม
ด้ำนกำรจัดกำรสำธำรณภัย กำรฝึกกำรรับและให้ควำมช่วยเหลือด้ำนมนุษยธรรมจำกต่ำงประเทศ เป็นต้น
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บทที่ 8
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านสาธารณภัย
ระบบบริหำรจัดกำร (Management System) และนวัตกรรม (Innovation) เป็นเครื่องมือที่ใช้เพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรทำงำนให้เกิดควำมรวดเร็ว ควำมประหยัด เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรทำงำน โดยกำรพัฒนำคน
องค์กร หน่วยงำน รวมไปถึงกำรปรับปรุงในกระบวนกำรทำงำนที่มีอยู่เดิมให้มีคุณภำพ และประสิทธิภำพดียิ่งขึ้น
ดังนั้น เพื่อให้กำรจัดกำรสำธำรณภัยของประเทศเกิดประสิทธิภำพสูงสุดจึงใช้ระบบบริหำรจัดกำร และนวัตกรรม
ภำยใต้กรอบแนวคิดกำรพัฒ นำนวัตกรรมอย่ำงยั่งยืน โดยใช้ฐำนข้อมูล องค์ควำมรู้ เทคโนโลยี กำรลงทุน
บุคลำกร องค์กรที่เกี่ยวข้อง กำรวิจัยและกำรสร้ำงนวัตกรรมด้ำนสำธำรณภัย กำรทบทวนและบังคับใช้กฎหมำย
ตลอดจนกำรเสริมสร้ ำงควำมเข้ำใจควำมตระหนักและเพิ่ มศักยภำพของชุม ชนในกำรป้องกัน และจัดกำร
สำธำรณภัย เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำปรับปรุงกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยของประเทศให้ดียิ่งขึ้น

8.1 แนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและสร้างนวัตกรรมด้านสาธารณภัย
สำธำรณภัยที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มทวีควำมรุนแรง มีควำมถี่ในกำรเกิดเพิ่มขึ้น มีลักษณะกำรเกิดที่ไม่แน่นอน
ผั น ผวนตลอดเวลำ มี ค วำมซั บ ซ้ อ น ท ำให้ ก ำรจั ด กำรควำมเสี่ ย งจำกสำธำรณภั ย รูป แบบเดิ ม ไม่ ส ำมำรถ
ดำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงมีควำมจำเป็นต้องมีกำรปรับเปลี่ยนกำรจัดกำรสำธำรณภัยและกำรสร้ำง
กำรจัดกำรสำธำรณภัยรูปแบบใหม่ เพื่อตอบสนองต่อกำรจัดกำรสำธำรณภัยที่มีควำมซับ ซ้อนเพิ่มขึ้น โดยใช้
กรอบแนวคิดกำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรที่มุ่งเน้นกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน
จำกสำธำรณภัยในทุกภำคส่วน โดยมีชุมชนเป็นฐำน (Community Based Disaster Risk Management : CBDRM)
เป็นแนวทำงและวำงรำกฐำนให้ชุมชนมีส่ว นร่วมกับ หน่วยงำนภำครัฐ อย่ำงเข้มแข็ง กำรพัฒ นำศักยภำพให้
ชุมชนหรือเมืองมีควำมสำมำรถรับมือและปรับตัวกับสำธำรณภัยที่เปลี่ยนแปลงไป (Smart Community/City)
รวมถึงกำรสร้ำงนวัตกรรมด้ำนสำธำรณภัย โดยใช้ ควำมคิดสร้ำงสรรค์เพื่อพัฒนำหรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ เช่น
กำรบริกำร ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนกำรใหม่ๆ (Service, Product, Process) ที่มีคุณค่ำ (Value Creation)
สำมำรถพั ฒ นำต่ อ ยอดเพื่ อ น ำไปสู่ ก ำรเปลี่ ย นแปลงกำรจั ด กำรควำมเสี่ ย งจำกสำธำรณภั ย ที่ ดี ขึ้ น เป็ น
มำตรฐำนสำกลและมีควำมยั่งยืน

8.2 เป้าประสงค์
8.2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยของประเทศโดยนำระบบอัจฉริยะในกำรสร้ำง
ระบบบริหำรจัดกำร กำรวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมิปัญญำ
8.2.2 เพื่อสร้ำงภูมิคุ้มกันด้วยกำรรู้เท่ำทันภัยให้กับประชำชนทุกช่วงวัยอย่ำงเสมอภำค และกำรมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำกทุกภำคส่วน (Stakeholder)
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8.3 กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและสร้างนวัตกรรมด้านสาธารณภัย
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบสารสนเทศด้านสาธารณภัย
สำรสนเทศด้ำนสำธำรณภัยสำมำรถนำมำใช้ในกำรสนับสนุนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงสำธำรณภัย ตั้งแต่
กำรป้องกันและลดผลกระทบ กำรเตรียมควำมพร้อม กำรจัดกำรในภำวะฉุกเฉิน และกำรฟื้นฟูให้มีประสิทธิภำพ
มำกขึ้น สำมำรถเข้ำถึงและเชื่อมโยงข้อมูลจำกแหล่งต่ำง ๆ ไว้เป็นระบบเดียวกันและนำมำวิเครำะห์ประเมินผล
เพื่อใช้ในกำรตัดสินใจ กำรปฏิบัติงำน รวมทั้งกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะ
แนวทำงปฏิบัติกำรพัฒนำฐำนข้อมูลสำธำรณภัยขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย ดังนี้
(1) แนวทางปฏิบัติในการใช้แพลตฟอร์ม (Platform) สำรสนเทศด้ำนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำก
สำธำรณภั ย ขององค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลเขำน้ อ ย โดยกำรจั ด ท ำข้ อ มู ล สำรสนเทศสำธำรณภั ย ภำยใต้
แพลตฟอร์มที่กองอำนวยป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยกลำงกำหนด เพื่อให้พัฒนำระบบสำรสนเทศระหว่ำง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
(2) แนวทางปฏิบัติในการจัดทามาตรฐานชุดข้อมูลสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบล
เขาน้อย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ งข้อมู ล ด้ำนสำธำรณภัยเพื่อให้ ทุ กหน่วยงำนสำมำรถนำระบบมำตรฐำนกลำง
ฐำนข้อมูลไปดำเนินกำรจัดทำ พัฒนำ ปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลของแต่ละหน่วยงำนให้เป็นไปตำมมำตรฐำน
เดียวกัน ซึ่งสำมำรถเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนได้ ฐำนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
(1) ข้อมูลด้ำนพื้นที่เสี่ยงภัย
(2) ข้อมูลด้ำนทรัพยำกร เครื่องมือ อุปกรณ์ เครือข่ำย ผู้เชี่ยวชำญ
(3) ข้อมูลข้อมูลทำงสังคม ข้อมูลทำงสำธำรณูปโภค ข้อมูลโครงสร้ำงพื้นฐำน ข้อมูลทำงเศรษฐกิจ
(4) ข้อมูลด้ำนกำรให้ควำมช่วยเหลือ ควำมเสียหำยและกำรฟื้นฟู
(3) แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาระบบวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลจากฐานข้อมูลสาธารณภัย
สนับสนุนระบบกำรตัดสินใจ (Decision Support System : DSS) ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
สำธำรณภัยด้ำนกำรป้องกันและลดผลกระทบ กำรเตรียมควำมพร้อม กำรจัดกำรในภำวะฉุกเฉิน กำรฟื้นฟู
ที่มีควำมถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็วบนพื้นฐำนหลักวิชำกำรทั้งมิติด้ำนเศรษฐกิจและสังคม และนำไปใช้ในกำร
จั ด กำรควำมเสี่ ย งจำกสำธำรณภั ย ในพื้ น ที่ ภำยใต้ แ พลตฟอร์ม (Platform) สำรสนเทศ ด้ ำนกำรจั ดกำร
ควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย ภำยใต้ระบบที่กองอำนวยป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยกลำงกำหนด
(4) แนวทางปฏิบัติในการจัดทาระบบนาเสนอข้อมูลการเข้าถึงข้อมูล สนับสนุนกำรใช้ประโยชน์
จำกกำรใช้ ร ะบบสำรสนเทศด้ ำ นกำรจั ด กำรควำมเสี่ ย งจำกสำธำรณภั ย เช่ น ระบบสื บ ค้ น กำรคั ด กรอง
วิเครำะห์ กำรแสดงผลด้ำนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย ภำยใต้แพลตฟอร์ม (Platform) สำรสนเทศที่
กองอำนวยป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยกลำงกำหนด
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
กำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยให้มีประสิทธิภำพและมีมำตรฐำนตำมหลักสำกล จำเป็นต้อง
ใช้ องค์ ควำมรู้ จำกกำรศึ กษำ วิ จั ย นวั ตกรรม เทคโนโลยี มำประยุ กต์ ใช้ ในกำรด ำเนิ นกำรในส่ วนที่ เกี่ ยวข้ อง
นอกจำกนี้จำเป็นต้องมีกระบวนกำรเผยแพร่ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย
โดยเพิ่ม
ขีดควำมสำมำรถให้บุคลำกรด้ำนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยมีทักษะในกำรปฏิบัติงำน
รวมถึงประชำชน เพื่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำไปสู่กำรเตรียมควำมพร้อมรับมือจำกสำธำรณภัยที่ อำจจะ
เกิดขึ้น
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย มีแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย ดังนี้
(1) แนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมให้มีการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี
กำหนดให้มีกำรส่งเสริมและพัฒ นำเทคโนโลยีทั้งในภำครัฐ เอกชน ในพื้นที่ เพื่อประยุกต์ใช้
ในงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย เพื่อให้เกิดกำรสร้ำงและกำรใช้นวัตกรรม ตลอดจนผสมผสำน
ต่อยอดภูมิปั ญ ญำท้องถิ่น และกำรน ำหลั กปรัช ญำของเศรษฐกิจพอเพี ยงเพื่อกำรวำงแผนป้องกันและลด
ผลกระทบได้อย่ำงเหมำะสมตำมบริบทของพื้นที่และกำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์ภัยในอนำคต
(2) แนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ในด้านการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย
กำหนดให้ มี กำรสนั บสนุ นให้ บุ คลำกรเข้ ำใจในบทบำทหน้ ำที่ โดยกำรส่ งให้ มี ก ำรฝึ ก อบรม
พั ฒ นำ องค์ ค วำมรู้ ในด้ ำ นกำรจั ด กำรควำมเสี่ ยงจำกสำธำรณภั ย รวมทั้ งกำรแลกเปลี่ ย นบุ ค ลำกรในกำร
ปฏิบัติงำนระหว่ำงหน่วยงำน
(3) แนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้ด้านสาธารณภัย
กำหนดให้ มี ก ำรถ่ ำยทอดองค์ ค วำมรู้สู่ ส ำธำรณะด้ ว ยวิ ธีก ำรต่ ำงๆ อำทิ กำรจัด เวที เสวนำ
สัมมนำ อบรม สื่อออนไลน์ ตลอดจนส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ สังเครำะห์บทเรียน แนวปฏิบัติที่ดี
(best practice) กำรจัดตั้งศูนย์กำรเรียนรู้สำธำรณภัยในท้องถิ่น เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนสำธำรณภัยแก่ทุกภำค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภำครัฐทุกระดับ ภำคเอกชน ภำคประชำชน และอำสำสมัคร
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการสื่อสารความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ
กำรสื่อสำรเป็นกลไกสำคัญที่สนับสนุนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยให้บรรลุเป้ำหมำย
ได้อย่ำงรวดเร็ว ทั่วถึง คุ้มค่ำ โดยเฉพำะสื่อสำรให้เกิด กำรปฏิบัติระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย รวมถึงเป็นเครื่องมือในกำรแจ้งข่ำวสำรและเผยแพร่ข้อมูลสำธำรณภัยแก่ประชำชน
ให้รับทรำบอย่ำงทั่วถึงสำมำรถลดควำมสูญเสียด้ำนชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งนี้ กำรนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี
มำประยุกต์ใช้ในกำรพัฒ นำระบบสื่อสำรจะเพิ่มประสิ ทธิภำพ กำรติดต่อสื่อสำร กำรกระจำยข้อมูลข่ำวสำร
นำไปสู่กำรสร้ำงมำตรฐำนกำรสื่อสำรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
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องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย มีแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาการสื่อสารความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้
(1) แนวทางปฏิ บั ติ ในการพั ฒ นาและสร้ า งรู ป แบบการสื่ อสารความเสี่ ยงจากสาธารณภั ย
สู่สาธารณะ
ก ำหนดให้ มี ก ำรพั ฒ นำรู ป แบบ สื่ อ ประชำสั ม พั น ธ์ ที่ มี ค วำมรวดเร็ ว ครอบคลุ ม ทั น ต่ อ
สถำนกำรณ์ เช่น กำรสร้ำงสื่อออนไลน์เพื่อให้ข้อมูลควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย เกมส์ แอพพลิเคชั่นบน Smart
Phone เว็ บ ไซต์ ร วมถึ งเป็ น ช่ อ งทำงในกำรโต้ ต อบ รับ และส่ งข้ อ มู ล ควำมเสี่ ย ง โดยควำมร่ ว มมื อ ภำครั ฐ
และภำคเอกชน ไปยังประชำชนทุกกลุ่ม รวมทั้งกลุ่มเปรำะบำง และนักท่องเที่ยว ที่ เข้ำใจได้ง่ำยและสำมำรถ
นำข้อมูลดังกล่ำวไปใช้ในกำรวำงแผนเตรียมควำมพร้อมรับมือจำกสำธำรณภัยที่อำจเกิดขึ้น และในระหว่ำงเกิด
สำธำรณภัย
(2) แนวทางปฏิบัติใ นการพัฒ นาการแจ้ง เตือ นภัย แบบครบวงจร (End-to-End Early
Warning System) ที่สามารถแจ้งเตือนภัยที่หลากหลายประเภทภัย (Multi-Hazard)
กำหนดให้มีกำรแจ้งเตือนสถำนกำรณ์สำธำรณภัย ข่ำวสำรข้อมูล แนวทำงกำรปฏิบัติตนเมื่อเกิด
สำธำรณภั ย ให้ ป ระชำชนในพื้ น ที่ รั บ ทรำบ โดยต้ องมี ควำมแม่ นย ำ รวดเร็ ว ครอบคลุ ม ทั่ ว ถึ ง ทุ ก พื้ น ที่
และเหมำะสมกับประเภทสำธำรณภัยที่เกิดขึ้น
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการลงทุนด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยแบบมีส่วนร่วมจากภาครัฐ
เอกชน และภาคประชาสังคม
กำรลงทุน ในกำรจัด กำรควำมเสี ่ย งจำกสำธำรณภัย สำมำรถดำเนิ นกำรได้ทั้งมำตรกำรด้ำน
โครงสร้ ำ งและด้ ำ นไม่ ใ ช้ โ ครงสร้ ำ ง เช่ น ระบบโครงสร้ ำ งพื้ น ฐำน มำตรกำรทำงกำรเงิ น ฯลฯ และใช้
กระบวนกำรสร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วนเข้ำมำเป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนให้เกิดกำรลงทุนเพื่อกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
จำกสำธำรณภัยให้บรรลุเป้ำหมำย เพื่อสร้ำงรำกฐำนให้มีควำมมั่นคงและยั่งยืน
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย มีแนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนมีการลงทุน ดังนี้
(1) แนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีการลงทุน
กำหนดให้มีกำรส่งเสริมให้ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชนมีกำรลงทุนด้ำนกำรจัดกำร
ควำมเสี่ ยงจำกสำธำรณภัย แบบมีส่ วนร่วมด้ำนกำรจัด กำรควำมเสี่ ยงจำกสำธำรณภั ย โดยกำรนำผลงำนวิจัย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้ำนกำรลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยมำเป็นข้อมูลพิจำรณำประกอบกำรลงทุน ดังนี้
(1.1) ภำครัฐ ส่งเสริมให้ทุกหน่ว ยงำนที่เกี่ยวข้อ งทั้งในท้อ งถิ่น จัดสรรงบประมำณในกำร
ป้องกัน และลดควำมเสี่ย งด้ว ยกำรลงทุน ในกำรบำรุงบูรณะโครงสร้ำงพื้นฐำนเดิม และก่อสร้ำ งโครงสร้ำ ง
พื้น ฐำนใหม่ด้ว ยนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กำรลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย เช่น กำรก่อสร้ำงระบบป้องกัน น้ำ
ท่วม ระบบชลประทำนสำหรับภัยแล้ง
(1.2) ภำคเอกชน ส่งเสริมให้ห น่วยงำนภำคเอกชนในพื้นที่ ล งทุน ด้ำนโครงสร้ำงเพื่อป้องกัน
และลดควำมเสี่ยงของตนเอง เช่น สร้ำงคันป้องกันน้ำรอบนิคม กำรลงทุนในระบบด้ำนกำรป้องกันอัคคีภัย ด้ำนพลังงำน
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
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(1.3) ภำคประชำชน ส่งเสริมให้ประชำชนสร้ำงพื้นที่อยู่อำศัยและพื้นที่ทำกินของตนเองให้มี
ควำมปลอดภัย
(2) แนวทางปฏิบัติในการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน
กำหนดให้มีกำรสนับสนุนเสริมสร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วนระหว่ำงภำครัฐ เอกชน และประชำชน
ในกำรจั ดกำรควำมเสี่ ยงจำกสำธำรณภั ย ทั้ งในท้ องถิ่ น เพื่ อให้ เกิ ดควำมเป็ นเจ้ ำของร่วมกั นในกำรด ำเนิ นกำร
ผลประโยชน์ และควำมรับผิดชอบ เช่น ส่งเสริมให้ภำคเอกชนและชุมชนร่วมดำเนิน โครงกำรด้ำนกำรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย
(3) แนวทางปฏิบัติในการกาหนดกลไก/มาตรการทางการเงิน และการคลัง เพื่อการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย
กำหนดให้มีกำรกำหนดกลไก/มำตรกำรทำงกำรเงินและกำรคลัง เพื่อกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำก
สำธำรณภัย เช่น กำรจัดตั้งกองทุนกำรจัดกำรสำธำรณภัย ในระดับชุมชน มำตรกำรให้ อปท. ยกเว้นหรือลด
ภำษีสำหรับผู้ประกอบกำรและประชำชน เพื่อจูงใจให้ตระหนักถึงสำธำรณภัยที่อำจจะเกิดขึ้น เช่น กำรสร้ำง
สิ่งปลูกสร้ำงเพื่อรองรับสำธำรณภัย กำรดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบกำรที่คำนึงถึงผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม
(4) แนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมธุรกิจประกันภัยเพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย และขยาย
ขอบเขตให้ครอบคลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ให้ทั่วถึงและเป็นธรรม
กำหนดให้ มีกำรส่งเสริมให้ ผู้ ประกอบกำร และประชำชนทำประกันภัยเพื่อกระจำยควำมเสี่ ยง
และลดภำระที่เกิดจำกผลกระทบจำกสำธำรณภัย
กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
กำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย ได้แก่ ภำครัฐ ภำคเอกชน
ภำคประชำสังคม โดยสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติติงำนร่ว มกันอย่ำงสอดคล้องเป็น ไปในทิศทำง
เดียวกัน รวมถึงกำรสร้ำงชุมชนที่มีภู มิคุ้มกันจำกสำธำรณภัยยึดหลัก เศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ โดยมี
เป้ำหมำยเพื่อพัฒนำไปสู่สังคมที่มีควำมปลอดภัย
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย มีแ นวทำงปฏิบัติเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน
ในกำรจัดกำร ควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย ดังนี้
(1) แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย ภาคประชาชน อาสาสมัคร
และอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนเจ้ำหน้ำที่รัฐ โดยส่งเสริมกำรร่วมคิด ร่วมดำเนินกำร ร่วมวำงแผนในกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย ดังนี้
(1.1) สร้ ำงจิ ตส ำนึ กกำรท ำงำนร่วมกั นและกำรแสวงหำผู้ ร่ วมด ำเนิ นกำร โดยกำรเสริ มสร้ ำ ง
องค์ควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรสำธำรณภัย โดยกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแก่
ผู้นำชุมชนรวมถึงคนในชุมชน เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนตระหนักถึงสภำพควำมเสี่ยงในพื้นที่และเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
ทุกภำคส่วนทุกขั้นตอนของกำรจัดกำรสำธำรณภัย
(1.2) สร้ ำ งข้ อ ตกลงและร่ ว มกั น วำงแผน (Partnership Agreement & Action Planning)
โดยสร้ำงแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรสำธำรณภัยระดับชุมชน โดยมุ่งเน้นกำรวำงกลไกขับเคลื่อนกิจกรรมกำรลด
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
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ควำมเสี่ยงจำกในรูปแบบคณะกรรมกำร โดยมีชุมชนเป็น ศูนย์กลำงในกำรวำงแผนเตรียมพร้อมรับมือป้องกัน
จัดกำรบรรเทำและฟื้นฟูควำมเสียหำยจำกสำธำรณภัย
(1.3) ก ำกั บ ติ ดตำม และประเมิ นผล เพื่ อใช้ เป็ นเครื่องมื อทบทวนผลกำรด ำเนิ นงำนกำรด ำเนิ นกำร
ร่วมกัน ว่ำมีควำมก้ำวหน้ำหรือประสบผลสำเร็จตำมที่กำหนดไว้ และนำผลจำกกำรติดตำมและประเมินผลมำ
ใช้พัฒนำแนวทำงกำรพัฒนำควำมร่วมมือที่มีประสิทธิภำพต่อไป
(1.4) สร้ำงควำมเข้มแข็งและควำมต่อเนื่องของเครือข่ำยอย่ำงยั่งยืน โดยใช้งำนวิจัยในกำรแสวงหำ
ทำงเลือกในกำรทำกิจกรรมที่ส่งเสริมควำมสัมพันธ์และกำรแสวงหำแกนนำเครือข่ำย เช่น กำรฝึกกำรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัยแบบมีส่วนร่วมอย่ำงต่อเนื่อง กำรสร้ำงระบบจูงใจกำรจัดหำทรัพยำกรสนับสนุนอย่ำง
พอเพียงในกำรให้ควำมช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหำ
(2) แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาศักยภาพชุมชนหรือเมืองให้มีขีดความสามารถในการรับมือสาธารณภัย
(2.1) การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community Based
Disaster Risk Management : CBDRM) เน้นกำรอำศัยชุมชนเป็นศูนย์กลำงในกำรป้องกัน แก้ไข บรรเทำ
และฟื้นฟูควำมเสียหำยจำกสำธำรณภัย โดยให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน ตัดสินใจ กำหนดแนวทำง
แก้ปัญหำในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย เพื่อลดควำมเสี่ยงภัยของชุมชนและ เพิ่มขีดควำมสำมำรถให้
คนในชุมชนมีศักยภำพในกำรระงับบรรเทำภัยได้ด้วยตนเองในระดับหนึ่งก่อนที่หน่วยงำนภำยนอกจะเข้ำไปให้
ควำมช่วยเหลือจึงเป็นเครื่องมือในกำรเตรียมประชำชน/ชุมชน ให้มีควำมพร้อมที่จะเผชิญสำธำรณภัยและ
ได้รับผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุดรวมทั้งเป็นกำรสร้ำงภำคีเครือข่ำยภำคประชำชนในรูปแบบ
อำสำสมัครเพื่อช่วยเหลืองำนเจ้ำหน้ำที่ในขั้นตอนกำรเตรียมควำมพร้อม เช่น กำรศึกษำข้อมูลกำรวิเครำะห์
ข้อมูล ภัย กำรแจ้ งเตือ นภั ย กำรจั ดตั้ งคณะกรรมกำรป้ องกัน และบรรเทำสำธำรณภั ยของชุ ม ชน/หมู่บ้ ำน
กำรฝึกกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และกำรประเมินผล
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย ได้ดำเนินกำรฝึกอบรมประชำชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยให้มี
ควำมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยชุมชนเองก่อนที่หน่วยงำนภำยนอกจะเข้ำมำให้ควำมช่วยเหลื อ
ตำมหลั กกำรจั ดกำรควำมเสี่ ย งจำกภั ยพิ บั ติ โดยอำศัยชุมชนเป็นฐำน (Community Based Disaster Risk
Management: CBDRM) ร่วมกับสำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดเป็นประจำทุกปี
(2.2) การพัฒนาศักยภาพชุมชนหรือเมืองให้มีขีดความสามารถในการรับมือ และปรับตัวกับ
สถานการณ์สาธารณภัยที่เปลี่ยนแปลงไป (Smart Community/City) โดยเสริมสร้ำงศักยภำพกำรจัดกำรควำม
เสี่ ย งจำกสำธำรณภั ย ของชุ ม ชนและเมื อง (Community Base Disaster risk Management) ให้ มี ค วำมรู้
ควำมเข้ำใจ และทักษะ บนกรอบแนวคิด “ควำมพร้อม รับมือและฟื้นกลั บเร็ว (Resilience)” ทั้งนี้ มีแนว
ปฏิบั ติตำมกำรสร้ ำงเมืองปลอดภัยอย่ ำงยั่ งยืนของส ำนักงำนลดควำมเสี่ยงภัยพิบัติแห่ งสหประชำชำติ 10
ประกำร ดังนี้
(2.1) จัดตั้งองค์กรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้ ควำมตระหนัก และเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรลดควำมเสี่ยง
จำกสำธำรณภัยในระดับพื้นที่อย่ำงมีส่วนร่วมกับภำคส่วนต่ำงๆ
(2.2) จัดสรรงบประมำณและกำรสร้ำงแรงจูงใจทุกระดับในสั งคมให้ มีกำรลงทุ น เพื่ อกำรลด
ควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย
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(2.3) ปรั บ ปรุ งข้ อ มู ล ภั ย และข้ อ มู ล ควำมเปรำะบำงให้ เป็ น ปั จจุ บั น รวมทั้ งมี ก ำรประเมิ น
ควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยเพื่อนำไปสู่กำรตัดสินใจและวำงแผนพัฒนำเมืองอย่ำงเหมำะสม
(2.4) ลงทุนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนโดยคำนึงถึงปัจจัยทำงด้ำนกำรลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย
(2.5) ประเมินและปรับปรุงสถำนศึกษำและสถำนพยำบำลให้มีควำมปลอดภัยจำกสำธำรณภัย
(2.6) บังคับใช้กฎหมำยควบคุมอำคำร กำรวำงผังเมือง และจัดสรรพื้นที่ที่มีควำมปลอดภัยจำก
สำธำรณภัยอย่ำงเท่ำเทียม
(2.7) อนุ รั กษ์ ระบบนิ เวศวิ ท ยำ และจั ดให้ มี แนวป้ องกั นลดผลกระทบจำกภั ยพิ บั ติ โดยใช้
โครงสร้ำงทำงธรรมชำติ
(2.8) พัฒนำระบบกำรแจ้งเตือนภัยล่วงหน้ำและเสริมสร้ำงศักยภำพเรื่องกำรจัดกำรในภำวะฉุกเฉิน
รวมทั้งกำรฝึกซ้อมกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
(2.9) ประเมิ นควำมต้ องกำรหลั งเกิ ด สำธำรณภั ยเพื่ อเป็ นข้ อมู ลในกำรด ำเนิ นกำรฟื้ นสภำพ
และซ่อมสร้ำงที่อยู่อำศัย และสภำพชีวิตควำมเป็นอยู่ของผู้ได้รับผลกระทบ รวมทั้งเป็นข้อมูลในกำรกำหนด
แนวทำงมำตรกำรที่สำมำรถสนับสนุนกำรจัดกำรในภำวะฉุกเฉินในอนำคต
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บทที่ 9
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย ไปสู่การปฏิบัติ
กำรขับ เคลื่อ นแผนปฏิบัติก ำรในกำรป้อ งกัน และบรรเทำสำธำรณภัย ของ องค์ก ำรบริห ำรส่ว น
ตำบลเขำน้อย ไปสู่กำรปฏิบัติ ประกอบด้วย 1) กำรขับเคลื่อนแผนไปสู่กำรปฏิบัติ 2) กำรติดตำมประเมินผล 3)
กำรวิ จั ยและพั ฒ นำ และ 4) กำรทบทวนแผนปฏิบ ัต ิก ำรในกำรป้อ งกัน และบรรเทำสำธำรณภัย ของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้ อย
9.1 การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ
แผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย พ.ศ.
2564-2570 ได้จัดทำขึ้นโดยใช้ กรอบแนวคิดให้สอดคล้องกับแผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยอำเภอ
พ.ศ.2564 และแผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด พ.ศ.2564-2570 กำรจัดทำแผนเชิงยุทธศำสตร์
แนวคิดกำรบริหำร แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ กำรมองอนำคต กำรทบทวนสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ นโยบำย กฎหมำย และ
ระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้ อง โดยเฉพำะพระรำชบั ญญั ติ ป้ องกั นและบรรเทำสำธำรณภั ย พ.ศ.2550 ตลอดจนแนวโน้ ม
สถำนกำรณ์ทำงสังคม รวมทั้งกำรประเมินผลแผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ที่ผ่ำนมำ
เป็นแนวทำงในกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย โดยใช้กระบวนกำรแบบมีส่วน
ร่วมของภำคีทุกภำคส่วน โดยกำรขับเคลื่อนแผนไปสู่กำรปฏิบัติ ดังนี้
9.1.1 กลไกการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยองค์ การ
บริหารส่วนตาบลเขาน้อย พ.ศ.2564
กลไกหลักในกำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย องค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลเขำน้ อย พ.ศ. 2564-2570 ไปสู่ กำรปฏิ บัติเป็นไปตำมบทบัญ ญั ติในพระรำชบัญ ญั ติป้ องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ.2550 มาตรา 20 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่มีหน้ำที่ป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัยในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในฐำนะ
ผู้อำนวยกำรท้องถิ่น
9.1.2 แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเขาน้อย พ.ศ. 2564-2570
แนวทำงกำรขับเคลื่ อนแผนปฏิ บั ติ กำรในกำรป้ องกัน และบรรเทำสำธำรณภั ย องค์ก ำร
บริหำรส่วนตำบลเขำน้อย พ.ศ.2564 มีกองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
เขำน้อย เป็นกลไกสำคัญในกำรกำกับดูแลยุทธศำสตร์ ไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดผลต่ำง ๆ อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยมี
แนวทำงกำรขับเคลื่อน ดังนี้
(1) เสริ มสร้ำงและพัฒนำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสำระส ำคัญของแผนปฏิบัติ กำรในกำรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัยองค์ กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย พ.ศ.2564-2570 นโยบำยกำรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย และยุทธศำสตร์กำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย เช่น กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อต่ำง ๆ กำรสื่อสำร
และถ่ำยทอดแผน โดยกำรจัดประชุมสร้ำงควำมเข้ำใจ กำรอบรม และซักซ้อมกำรปฏิ บัติจำกกำรจำลองฉำกทัศน์
เป็นต้น และกำรเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในทุกระดับ โดยสร้ำงควำมเป็นเจ้ำของแผนปฏิบัติกำร
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ในกำรป้ อ งกั น และบรรเทำสำธำรณภั ย องค์ ก ำรบริห ำรส่ ว นต ำบลเขำน้ อ ย พ.ศ.2564-2570 (Sense of
Belonging) เช่น ผลักดันแผนงำน โครงกำรและกิจกรรม บรรจุไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่น เป็นต้น
(2) จั ดทำแนวทำงปฏิบั ติของยุทธศำสตร์กำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภั ยตำมแผนกำร
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนงำน โครงกำร และกิจกรรมภำยใต้แผนปฏิบัติกำรระดับ
หน่ วยงำนสู่ ระดั บพื้ นที่ โดยกำรผสำน (Mainstreaming) ภำรกิ จหลั กของหน่ วยงำนที่ มี เป้ ำหมำยและตั ว ชี้ วั ด
ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย
(3) ผลั กดั น ให้ มี งบประมำณเชิ งบู รณำกำรด้ ำนกำรจัด กำรควำมเสี่ ยงจำกสำธำรณภั ยของทุ ก
หน่วยงำน โดยกำรจัดประชุมหำรือกับส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทำงวิธีกำรจัดสรรงบประมำณ
ให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
เขำน้อย พ.ศ.2564-2570 รวมทั้งงบประมำณตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีของหน่วยงำน และกำรจัดสรร
งบประมำณให้แก่ระดับพื้นที่
(4) จั ดท ำแผนปฏิ บั ติ กำรในกำรป้ องกั นและบรรเทำสำธำรณภั ยขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
แผนเผชิญเหตุให้สอดคล้องกัน รวมทั้งแผนจัดหำวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ยำนพำหนะ เครื่องหมำย
สัญญำณหรือสิ่งอื่นใดในกำรแจ้งให้ประชำชนได้ทรำบถึงกำรเกิดหรือจะเกิดสำธำรณภัย และสำหรับใช้ในกำร
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และบรรจุไว้ในแผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นกรอบในกำร
ปฏิบัติงำนในระดับพื้นที่
(5) กำหนดบทบำทหน่วยงำนและภำคีเครือข่ำยทุกระดับในกำรขับเคลื่อนแผนไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมบทบำท
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ.2550 รวมทั้งนโยบำย
และกฎหมำยต่ำง ๆ โดยมีแนวทำงดำเนินกำรของแต่ละภำคส่วน ดังนี้
ตารางที่ 9-1 : แนวทางดาเนินงานในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ
ลาดับที่
การดาเนินการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ดำเนินกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้เกี่ยวกับแผนปฏิบัติกำรในกำร - อบต.เขำน้อย
1
ป้องกัน และบรรเทำสำธำรณภัยองค์ กำรบริห ำรส่ว นตำบลเขำน้อย พ.ศ. - ห น่ ว ย ง ำ น ที่
2564 รวมทั้งแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยที่ เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ ก ำ ร
อำจเกิดขึ้นในพื้นที่ของตนเอง เพื่อสร้ำงควำมตระหนักให้กำนัน ผู้ ใหญ่บ้ำน ป้องกั นและบรรเทำ
อำสำสมัคร คนในชุมชน/ท้องถิ่นได้รับรู้ รับทรำบ เข้ำใจถึงระเบียบกฎหมำยที่
สำธำรณภัย
เกี่ ยวข้ องกั บสำธำรณภั ย และสร้ ำงกำรมี ส่ วนร่ วมของภำคประชำชนและ
ภำคเอกชนในพื้นที่
จั ด ให้ มี ก ำรประชุ ม กองอ ำนวยกำรป้ อ งกั น และบรรเทำสำธำรณภั ย - อบต.เขำน้อย
2
องค์ กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย อย่ำงน้อยทุก ๒ เดือน อย่ำงต่อเนื่อง - หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อใช้เป็นกลไกและเวทีในกำรบูรณำกำรกำรทำงำนระหว่ำงหน่วยงำนที่ กั บ กำรป้ อ งกั น และ
เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภำรกิจด้ำนกำรป้องกัน กำรลดผลกระทบ และกำรเตรียม บรรเทำสำธำรณภัย
ควำมพร้อม กำรร่วมวิเครำะห์ประเมินควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยในพื้นที่
3
มีส่วนร่วมกับอำเภอลำสนธิ และจังหวัดลพบุรี อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเชื่อมกำร - อบต.เขำน้อย
ทำงำนอย่ำงประสำนสอดคล้อง โดยจัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกำร - สนง.ปภ.สำขำ
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย

หน้า 100

ลาดับที่

การดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ดำเนินกำรกิจกรรม เช่น ร่วมสำรวจประเมินวิเครำะห์พื้นที่เสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง - สนง.ปภ.จว. ลพบุรี
ที่ทำให้เกิดภัย เป็นต้น
- ศูนย์ ปภ. เขต 16
ชัยนำท

4

จัดทำแผนเผชิญเหตุสำธำรณภัยขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย กำร
ร่วมฝึกกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยของกองอำนวยกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยระดับต่ำงๆ เพื่อทดสอบและฝึกควำมชำนำญร่วมกับ
หน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง

5

จัดทำแผนงำนโครงกำรเพื่ อขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณในกำรดำเนิน
ภำรกิจ เช่ น งบพั ฒ นำจั งหวัด งบพั ฒ นำกลุ่ มจั งหวัด งบพั ฒ นำท้ องถิ่ น
สำนั กงำนกองทุน สนั บ สนุ น กำรสร้ำงเสริมสุ ขภำพ (สสส.) กองทุ นควำม
ปลอดภัยในกำรใช้รถใช้ถนน ภำคเอกชน และภำคประชำสั งคม องค์กร
สำธำรณกุศล โดยให้เชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์กำรเตรียมพร้อมแห่งชำติ

6

กำหนดแผนงำน/โครงกำรที่ได้มีกำรประเมินควำมเสี่ยงในพื้นที่ที่มุ่งเน้นกำร
ลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย แก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นในภำพรวมอย่ำงมีส่วน
ร่วมแบบบูรณำกำร ซึ่งรัฐบำลได้ให้ควำมสำคัญกับกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติ
ประกอบกั บ ให้ มี ค วำมเชื่ อ มโยงและส่ งผลต่ อ ทิ ศ ทำงกำรพั ฒ นำจั งหวั ด
และกลุ่มจังหวัด โดยกำรเสนอขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณตำมภำรกิจ
ของอำเภอ/องค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น ภำยใต้แผนพั ฒ นำท้ องถิ่น เพื่ อ
ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยบรรจุใน
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่เป็นกรอบแผนงำน/
โครงกำรในแผนพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต่อไป
ให้ ค วำมรู้ แ ก่ ภ ำคี เครื อ ข่ ำ ยที่ เกี่ ย วข้ อ งทั้ งด้ ำ นวิ ช ำกำรและกำรปฏิ บั ติ - อบต.เขำน้อย
สร้ ำงองค์ ค วำมรู้ เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ในกำรก ำหนดนโยบำยทั้ งระดั บ จังหวั ด - สพป.เขต 2

7

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย

- อบต.เขำน้อย
- สนง.ปภ.สำขำ
- สนง.ปภ.จว.
- ศูนย์ ปภ. เขต 16
ชัยนำท
- ห น่ ว ย ง ำ น ที่
เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ ก ำ ร
ป้องกั นและบรรเทำ
สำธำรณภัย
- อบต.เขำน้อย
- สำนักงำนจังหวัด
ลพบุรี
- ห น่ ว ย ง ำ น ที่
เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ ก ำ ร
ป้องกั นและบรรเทำ
สำธำรณภัย
- อบต.เขำน้อย
- ส ำนั ก งำนจั ง หวั ด
ลพบุรี
- ห น่ ว ย ง ำ น ที่
เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ ก ำ ร
ป้องกั นและบรรเทำ
สำธำรณภัย

หน้า 101

ลาดับที่

8

9

การดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ระดับอำเภอ และระดับพื้นที่
- สพม.เขต 5
สนับ สนุ น กำกับ ติดตำม ให้คำแนะนำในกำรจัดทำแผนกำรป้องกันและ - อบต.เขำน้อย
บรรเทำสำธำรณภัยชุมชน/หมู่บ้ำน เพื่อเป็นกรอบปฏิบัติงำนในระดับพื้นที่
ให้มีควำมเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย
กำรติ ด ตำมและประเมิ น ผล โดยกำรมี ส่ ว นร่ ว มของหน่ ว ยงำนต่ ำ งๆ - อบต.เขำน้อย
ทั้งส่วนกลำงและระดับพื้นที่ กำรกำหนดให้จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำน - ส น ง .ป ภ .ส ำ ข ำ
ให้ ผู้ อ ำนวยกำรจั งหวั ด เพื่ อ รำยงำนผลต่ อ ไปยั งผู้ อ ำนวยกำรกลำงและ ลพบุรี
ผู้บังคับบัญชำระดับเหนือขึ้นไปทรำบเป็นประจำทุกปี รวมทั้งกำรติดตำม - สนง.ปภ.จ. ลพบุรี
และประเมิ น ผลกำรน ำแผนปฏิ บั ติ ก ำรในกำรป้ อ งกั น และบรรเทำ - ศู น ย์ ปภ. เขต 16
สำธำรณภัยองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย ไปสู่กำรปฏิบัติ ในช่วงกลำง ชัยนำท
แผนและปลำยแผน พร้อมทั้งพิจำรณำแนวทำงปรับปรุงแผนฯ
- ส ำนั ก งำนจั ง หวั ด
ลพบุรี

โดยมีกระบวนกำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
เขำน้อย พ.ศ. 2564-2570 ไปสู่กำรปฏิบัติ ดังแผนภำพที่ 9-1

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย

หน้า 102

แนวทางขับเคลื่อน
เสริมสร้าง พัฒนา
ความเข้าใจเกีย่ วกับแนวคิด
และกาหนดให้ประเด็นการลด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เป็นสาระสาคัญของแผน
เชื่อมโยงเป้าหมาย กลยุทธ์
และมาตรการในการลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัยจากแผนในทุกระดับ
ให้เกิดการบูรณาการการดาเนินงาน
และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

การจัดสรรทรัพยากรเพื่อใช้
ประโยชน์ร่วมกันของหน่วยงาน
ภาครัฐร่วมกับองค์กร ภาคีเครือข่าย
และภาคส่วนต่างๆ

การติดตาม
และประเมินผล

การศึกษา วิจัย และพัฒนา

นโยบาย

ยุทธศาสตร์

การปฏิบัติ

(1) กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรนำองค์ควำมรู้กำรลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยสู่กำรขับเคลื่อนแผน
ไปสู่กำรปฏิบัติ
(2) กำรสื่อสำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยและเผยแพร่ควำมรู้ผ่ำนสื่อต่ำงๆ ที่ครอบคลุมทุกภำคส่วน รวมทั้งกลุ่มเปรำะบำง

(1) กำรจัดทำแผนปฏิบัตกิ ำรในกำรป้องกันละบรรเทำสำธำรณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และแผน
อื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย
(2) กำรประเมินควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย เพื่อกำรวำงแผนและเลือกใช้มำตรกำรลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย
(3) กำรลงทุนด้ำนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย แบบสร้ำงควำมเป็นหุน้ ส่วน
(4) กำรฝึกอบรม กำรฝึกซ้อม และกำรทดสอบแนวทำงปฏิบัติกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในทุกรูปแบบ
(5) กำรพัฒนำชุมชนหรือเมืองให้มขี ีดควำมสำมำรถ รู้เท่ำทันภัย โดยปรับใช้และพัฒนำระบบอัจฉริยะ
ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย (Smart Community/ City)
(1) กำรกำหนดให้หน่วยงำนหลักและภำคีเครือข่ำยควำมร่วมมือ จัดสรรทรัพยำกร (อำทิ เครื่องมืออุปกรณ์
งบประมำณ บุคลำกร องค์ควำมรู้ ข้อมูล เป็นต้น) และกำรลงทุนเพือ่ กำรลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย
(2) กำรจัดให้มีระบบและกลไกกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ
(3) กำรเชือ่ มโยงระบบกำรจัดสรรทรัพยำกรเชิงพื้นที่ ทั้งในระดับภูมิภำค และนำนำชำติ
(4) กำรเพิม่ ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงข้อมูลควำมเสี่ยงสำธำรณภัย ระบบกำรแจ้งข่ำวและกำรเตือนภัยของสำธำรณะ

1. ให้กลไกติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำ
และผลกำรดำเนินงำน
ในรำยไตรมำส

2. ให้กลไกประเมินผลลัพธ์
กำรดำเนินงำนกำรลด
ควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย
และสังเครำะห์บทเรียน
เพือ่ กำรปรับปรุง

3.1 มีควำมเชื่อมโยงกำรติดตำม
และประเมินผล โดยมีข้อเสนอแนะ
กำรดำเนินกำรหรือยุทธศำสตร์ เพื่อให้มี
กำรปรับแผน โดยไม่ต้องรอให้แผนสิ้นสุด
3.2 กำรให้ช่องทำงกำรปรับปรุงระหว่ำง
กำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์

(1) กำรจัดกำรควำมรู้ และถอดบทเรียนเพื่อกำรพัฒนำและขยำยผล
(2) กำรวิจัยและพัฒนำองค์ควำมรู้กำรกำหนดมำตรฐำนต่ำงๆ
(3) กำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยเพื่อใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำ
เพื่อให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์และสำมำรถลดควำมเสี่ยงสำธำรณภัยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ผลผลิต

ผลลัพธ์

(1) แผนของหน่วยงำนมีกำรบรรจุ
แนวคิดกำรลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย

(1) มีแผนงำน โครงกำร กิจกรรม
และแผนปฏิบัติรำชกำร ที่มีกำรกำหนด
วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดกำรลด
ควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย

(2) ทุกภำคส่วนสำมำรถถ่ำยทอด
องค์ควำมรู้กำรลดควำมเสี่ยงจำก
สำธำรณภัยสู่แนวปฏิบัติในลักษณะ
ต่ำงๆ ได้
(3) ได้หุ้นส่วนควำมร่วมมือเพื่อ
กำรลงทุนด้ำนกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
จำกสำธำรณภัย
(4) แผนมีควำมเชื่อมโยงในเป้ำหมำย
และวัตถุประสงค์กำรลดควำมเสี่ยง
จำกสำธำรณภัย
(5) หน่วยงำน เครือข่ำย และชุมชมมี
กิจกรรมกำรเตรียมพร้อมเพื่อกำร
ลดเควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย และ
ทบทวนบทเรียนจำกกำรฝึกซ้อม
(6) แผนกำรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัยทุกระดับมีกำรดำเนินงำน
เชิงบูรณำกำร
(7) มีระบบกำรติดตำมและประเมินผล

(2) แนวปฏิบัติเฉพำะควำมเสี่ยง
จำกสำธำรณภัย และภัยที่มีควำมคำบ
เกี่ยวต่อเนื่อง รวมทั้งมำตรกำรที่มี
เป้ำหมำยกำรลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย
(3) เกิดกำรลงทุนมำตรกำรในกำรลด
ควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยของทุกภำค
ส่วนร่วมกัน
(4) หน่วยงำนสำมำรถนำไป
ดำเนินกำรตำมแผนและกำรจัดสรร
ทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบร่วมกันทุก
ภำคส่วน
(5) เครือข่ำยชุมชนปลอดภัยที่มี
กำรทำกิจกรรมกำรลดควำมเสี่ยงจำก
สำธำรณภัย
(6) เพิ่มประสิทธิภำพในกำรจัดกำร
ภำวะฉุกเฉิน และกำรสนธิกำลังอย่ำง
เป็นระบบด้วยมำตรฐำน

(8) นวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมำะสม
รวมถึงองค์ควำมรู้ เพื่อเป็นแนวทำง
กำรปรับปรุงแผนและกำรดำเนินงำนใน
ทุกมิติ โดยสำมำรถพัฒนำเป็นแนวทำง
ปฏิบัติหรือสร้ำงนวัตกรรมลดควำม
เสี่ยงจำกสำธำรณภัยในชุมชน/ เมืองได้

(7) แผนได้รับกำรปรับปรุง ด้วย
บทเรียนจำกกำรประเมินผล พร้อม
ทบทวนโดยสอดคล้องกับกฎหมำย
และสถำนกำรณ์สำธำรณภัยที่เป็น
ปัจจุบัน

(9) รูปแบบข้อมูลควำมเสี่ยงและระบบ
เตือนภัยที่ครอบคลุม

(8) ชุมชน/ เมืองสร้ำงแนวปฏิบัติกำรลด
ควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยตำมองค์
ควำมรู้/นวัตกรรมของตนเอง

หมายเหตุ : สีฟ้ำ : ผลผลิต (1) และ (2)
แผนภำพที่ 9-1 กระบวนกำรขับเคลื่อนแผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ 2564 - 2570 ไปสู่กำรปฏิบัติ
สีแดง : ผลผลิต (1) (2) (3) (4) (5) (7) และ (8)
สีม่วง : ผลผลิต (5) (6) และ (9)
สีเขียบ
ว ัต: ิกผลผลิ
ต (5) และ อ
(7)งกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
แผนปฏิ
ารในการป้
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สีเหลือง : ผลผลิต (8)

(9) ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลควำมเสี่ยง
และสำมำรถเตรียมพร้อมเพื่อควำม
ปลอดภัย

9.2 การติดตามและประเมินผล
กำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยองค์ กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย
พ.ศ. 2564 ไปสู่ ก ำรปฏิ บั ติ ให้ บ รรลุ เป้ ำ หมำยตำมที่ ก ำหนด จ ำเป็ น ต้ อ งมี ก ลไกกำรก ำกั บ ติ ด ตำมและ
ประเมิ น ผลเชิ ง ยุ ท ธศำสตร์ ที่ มี ก ระบวนกำรและกำรจั ด กำรให้ เ กิ ด กำรทบทวนทั้ ง ด้ ำ นกำรจั ด กำร
(Management Review) และกำรท บทวนผ ลงำน (Performance Review) ที่ เ หมำะสมและทั นต่ อ
สถำนกำรณ์
(1) แนวทางการติดตามและประเมินผล
แนวทำงกำรติดตำมและประเมินผล ประกอบด้วย หลักกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ โดยวิเครำะห์
กำรบรรลุถึงเป้ำหมำยกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย หลักกำรคิดเชิงเหตุผล เชื่อมโยงควำมสัมพัน ธ์เชิง
สำเหตุและผลผลิตไปสู่ผลลัพธ์และผลกระทบด้วยข้อมูล รวมถึงเหตุผลเชิงประจักษ์ที่เชื่อถือได้ และหลักควำม
ร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน และภำคส่วนต่ำงๆ ในสังคม พร้อมทั้ง กำหนดให้มีกำรจัดทำรำยงำนผลเสนอต่อ
คณะกรรมกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย
พ.ศ. 2564-2570 ทั้ งรำยปี กลำงแผน และปลำยแผน โดยให้ ค ณะกรรมกำรจั ด ท ำแผนฯ เป็ น หน่ ว ย
รับผิดชอบหลักดำเนินงำน ตำมแนวทำงกำรผลักดันประเด็นสำคัญไปสู่ปฏิบัติ โดยมีแนวทำงปฏิบัติในกำร
ติดตำม และประเมินผล ดังนี้
(1.1) คณะทำงำนติดตำมและประเมินผลแผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภั ย
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย พ.ศ. 2564-2570 ดำเนินงำน ดังนี้
1) ติดตำมและประเมินผลประเด็นกำรขับเคลื่อนที่สำคัญ
2) ติดตำมและประเมินผลระดับยุทธศำสตร์
3) ติดตำมและประเมินผลภำพรวม
โดยให้จัดทำรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลภำพรวมที่บรรลุผลตำมเป้ำหมำยกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำก
สำธำรณภัย กำรประเมินผลกระทบจำกกำรขับเคลื่อน และสรุปภำพรวมกำรติดตำมและประเมินผล พร้อมทั้ง
จัดทำเป็นรำยงำนเสนอต่อคณะกรรมกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลเขำน้อย พ.ศ. 2564-2570 พิจำรณำเพื่อนำไปสู่กำรปรับปรุงหรือทบทวนแนวทำงกำรดำเนินงำนต่อไป
(1.2) กรอบระยะเวลำกำรติดตำมและประเมินผล
1) กำรติดตำมและประเมินผลรำยปี
2) กำรติดตำมและประเมินผลในระยะกลำงแผนฯ
3) กำรติดตำมและประเมินผลในระยะปลำยแผนฯ
โดยให้จัดทำรำยงำนผลกำรขับเคลื่อ นแผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย องค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลเขำน้อย พ.ศ.2564-2570 ไปสู่กำรปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อเป้ำหมำยกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำ
ธำรณภัยให้มีประสิทธิภำพ ยกระดับไปสู่มำตรฐำนตำมหลักสำกล ตลอดจนนำปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ไปปรับปรุงแผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย พ.ศ.
2564-2570 ต่อไป
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
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(1.3) กลไกกำรติดตำมและประเมินผล ให้ คณะทำงำนติดตำมและประเมินผลแผนปฏิบัติกำร
ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย พ.ศ.2564-2570 เป็นกลไกในกำร
ประสำนกำรปฏิบัติ ติดตำม และประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย องค์กำร
บริหำรส่วนตำบลเขำน้อย พ.ศ.2564-2570 ภำยใต้กำรกำกับดูแลของคณะกรรมกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรในกำร
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย พ.ศ.2564-2570
(2) ขัน้ ตอนการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย
กำหนดกรอบกำรติดตำมและประเมินผล โดยสร้ำงควำมเข้ำใจในสำระสำคัญของแผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัยองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย แนวทำงกำรผลักดันประเด็นสำคัญไปสู่กำรปฏิบัติ
รวมทั้งแผนงำน/โครงกำรในกำรลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย แล้วกำหนดประเด็นและตัวชี้วัด กำรประเมิน
แหล่งข้อมูล เพื่อประกอบกำรวิเครำะห์ประเมินผลให้สะท้อนกระบวนกำรดำเนินงำน ผลผลิต และผลลัพธ์

รวบรวมข้อมูลภำยใต้กรอบกำรติดตำมและประเมินผล ได้แก่ (1) ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จำกกำรสำรวจภำคสนำม
กำรระดมควำมคิดเห็น และอื่นๆ รวมทั้ งควรกำหนดเป้ำหมำยและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ชัดเจนและ (2) ข้อมูล
ทุติยภูมิที่ได้จำกเอกสำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน

ประเมินผลและวิเครำะห์ข้อมูลตำมหลักกำรที่กองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลเขำน้อย กำหนดขึ้นมำ

จัดทำรำยงำนสรุปผลภำพรวม และข้อเสนอแนะ

นำเสนอรำยงำนสรุปผลให้ผู้บริหำรระดับหน่วยงำนพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ

นำผลกำรประเมินเสนอให้ผู้อำนวยกำรท้องถิ่น

พิจำรณำผลักดันแผนงำน/โครงกำรกำรลดควำมเสีย่ งจำกสำธำรณภัยสู่แผนพัฒนำท้องถิ่น

(3) หน่วยงานและภาคีเครือข่ายดาเนินการติดตามและประเมินผล
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
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ให้ กองอำนวยกำรป้ องกันและบรรเทำสำธำรณภัย องค์กำรบริหำรส่ วนตำบลเขำน้อย
เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในกำรดำเนินงำนตำมแนวทำงกำรผลักดันประเด็นสำคัญไปสู่กำรปฏิบัติ โดยให้จัดทำ
รำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลภำพรวมที่บรรลุผลตำมเป้ำหมำยกำรจัดกำรสำธำรณภัย ประเมินผลกระทบ
กำรขับเคลื่ อน และสรุ ปภำพรวมกำรติ ดตำมและประเมินผลให้ ผู้ อำนวยกำรอำเภอเพื่ อรำยงำนผลต่อไปยั ง
ผู้อำนวยกำรจังหวัด ผู้อำนวยกำรกลำงและผู้บังคับบัญชำระดับเหนือขึ้นไปทรำบ เพื่อนำไปสู่กำรปรับปรุงแนว
ทำงกำรดำเนินงำนต่อไป
กำรจั ดท ำรำยงำนผลกำรขับเคลื่ อนแผนปฏิ บั ติกำรในกำรป้ องกันและบรรเทำ สำธำรณภั ย
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย ไปสู่กำรปฏิบัติ เพื่อตอบสนองต่อเป้ำหมำยกำรจัดกำรสำธำรณภัยของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย ให้มีประสิทธิภำพ ยกระดับไปสู่มำตรฐำนตำมหลักสำกล ตลอดจนนำปัญหำ
อุปสรรคและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลเขำน้อย ต่อไป
9.3 การวิจัยและพัฒนา
เป็นกระบวนกำรของกำรศึกษำ กำรเรียนรู้ และกำรค้นหำแนวคิด แนวทำง และวิธีปฏิบัติ
หรือสิ่งประดิษฐ์ เพื่อนำไปใช้ในกำรพัฒนำเทคนิค วิธีกำร รูปแบบกำรดำเนินงำน หรือระบบกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
จำกสำธำรณภัยที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ประชำชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกภำคส่วน รวมทั้งกำรนำสิ่งที่ไ ด้
มี ก ำรคิ ด ค้ น หรื อ ค้ น พบมำพั ฒ นำ ออกแบบ เปลี่ ย นแปลง ผลกำรด ำเนิ น งำน กระบวนกำรด ำเนิ น งำน
และกำรบริกำรให้มีลักษณะรูปแบบใหม่ หรือกำรปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่ำเดิม และสำมำรถดำเนินกำรร่วมกับ
กำรติดตำมและประเมินผล โดยกำรเก็บรวบรวมข้อมูลภำยใต้กรอบกำรติดตำมและประเมินผลในลักษณะของ
กำรทบทวนจำกบทเรี ย นและกำรเรี ย นรู้ ทั้ ง ก่ อ นกำรด ำเนิ น กำร ระหว่ ำ งด ำเนิ น กำร และเมื่ อ เสร็ จ สิ้ น
กำรดำเนินกำร โดยมีแนวทำงกำรดำเนินกำรวิจัยและพัฒนำ ดังนี้
(1) องค์กำรบริ ห ำรส่ วนตำบลเขำน้อย เป็ นหน่ วยงำนหลั กในกำรประสำนงำนด้ำน
กำรศึ ก ษำ ค้ น คว้ ำ และกำรวิ จั ย และพั ฒ นำที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กำรป้ อ งกั น และบรรเทำสำธำรณภั ย ร่ ว มกั บ
สถำบั น กำรศึกษำ ภำคเอกชน และหน่ วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีมำพัฒ นำและ
ประยุกต์ใช้เพื่อกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย ให้เหมำะสม
(2) ศึกษำบทเรียนของเหตุกำรณ์สำธำรณภัยสำคัญที่ผ่ำนมำขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลเขำน้อย เพื่อให้ทรำบข้อมูลข้อเท็จจริงสำหรับไปประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงสำธำรณภัยให้มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
(3) จัดทำสรุปบทเรียน (Lesson Learned) ของกำรเกิดสำธำรณภัยครั้งสำคัญที่ผ่ำนมำ
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย เพื่อเป็นประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรในอนำคต

9.4 การทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลเขาน้อย
พระรำชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั นและบรรเทำสำธำรณภั ย พ.ศ. 2550 มำตรำ 44 ก ำหนดว่ำ
ในกรณีที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสำธำรณภัยหรือกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยที่ได้กำหนดไว้ในแผนต่ำงๆ
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
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ตำมพระรำชบัญญัตินี้เปลี่ยนแปลงไป หรือแผนดังกล่ำวได้ใช้ครบห้ำปีแล้ว ให้เป็นหน้ำที่ของผู้รับผิดชอบในกำร
จัดทำแผนดำเนินกำรปรับปรุงหรือทบทวนแผนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ
ดังนั้น หำกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย ได้ดำเนินกำรตำมกระบวนกำรที่กำหนดไว้
ในแผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย พ.ศ.2564-2570
และได้มีกำรติดตำมประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน หรือมีสถำนกำรณ์สำธำรณภัยที่ไม่ได้กำหนดไว้ ในแผน หรือมี
กำรวิจั ย และพั ฒ นำ พบข้อ บกพร่ อ ง หรื อมี น วั ตกรรมกำรป้ อ งกั น และบรรเทำสำธำรณภั ย ที่ ทั น สมั ยและ
เหมำะสม ให้องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย พิจำรณำทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย พ.ศ.2564-2570 ได้ตำมควำมเหมำะสมทุกปี

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
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รัฐมน(ตรีว่ิกิรกระทรวพมกิดไทน)
ผู้อินวนกิรกลิพ
)อธาบดีกรมส้อพกันและบรรเทิปิธิรณสัน(
ผู้อินวนกิรกอพอินวนกิรส้อพกันและบรรเทิปิธิรณสันกลิพ
ผู้อินวนกิรตัพกวัด
ผู้อินวนกิรกรุพเทนมกินนร
ผู้อินวนกิรอิเสอ
ผู้อินวนกิรท้อพถา่น
ผู้อินวนกิรเขต

ภาคผนวก ข : ตัวอย่างลักษณะภัย
สาธารณภัย หมายถึ ง อัค คี ภ ัย วาตภัย อุ ทกภัย ภัย แล้ง โรคระบาดในมนุ ษ ย์ โรคระบาดสัตว์
โรคระบาดสัตว์น้ า การระบาดของศัตรู พืช ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิ ดจาก
ธรรมชาติ มี ผูท้ าให้เกิ ดขึ้ น อุ บตั ิ เหตุ หรื อเหตุ อื่นใด ซึ่ งก่ อให้เกิ ดอันตรายแก่ ชีวิตร่ างกายของประชาชน
หรื อความเสี ยหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรื อของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศและการก่อ
วินาศกรรมด้วย
1ภัยจากอัคคีภัย
อัคคีภัย หมายถึง ภยันตรายอันเกิดจากไฟที่ขาดการควบคุ มดูแล ทาให้เกิดการติดต่อลุกลามไป
ตามบริ เวณที่มีเชื้ อเพลิงเกิดการลุกไหม้ต่อเนื่ อง สภาวะของไฟจะรุ นแรงมากขึ้น ถ้าการลุกไหม้ที่มีเชื้ อเพลิง
หนุนเนื่อง หรื อมีไอของเชื้อเพลิงถูกขับออกมามากความร้อนแรงก็จะมากยิง่ ขึ้น
2ภัยจากวาตภัย
2.1 ภัยจากพายุหมุนเขตร้ อน หมายถึง ภัยที่ก่อให้เกิ ดความเสี ยหายของอาคารบ้านเรื อน ต้นไม้
และสิ่ งก่อสร้างต่าง ๆ เป็ นบริ เวณกว้าง จากความแรงของลมพัดเวียนเข้าหาศูนย์กลางของพายุหมุนเขตร้อน
ตามแนวเส้นทางเดินของพายุ โดยปกติจะมีความกว้าง 50-100 กิโลเมตร ขึ้นอยูก่ บั ขนาดและความแรงของ
พายุแต่ละลูก โดยความเสี ยหายจะมีมากที่สุดบริ เวณใกล้แนวศูนย์กลางที่พายุเคลื่อนผ่าน
2.2 ภัยจากคลื่นพายุซัดฝั่ ง หมายถึ ง ภัยธรรมชาติซ่ ึ งเกิ ดจากพายุหมุนเขตร้ อนเคลื่ อนเข้าหาฝั่ ง
ความสู ง ของคลื่ นขึ้ นกับความแรงของพายุ ปรากฏการณ์ น้ ี เกิ ดขึ้ นเมื่ อพายุหมุ นเขตร้ อนที่มี ความแรงลม
มากกว่า 100 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง ระดับน้ าที่สูงขึ้นจากความกดอากาศที่ลดต่ าลงบริ เวณใกล้ศูนย์กลางของพายุ
พร้ อมกับคลื่ นลมแรงจัดที่พดั เข้าหาฝั่ ง ก่อให้เกิ ดความเสี ยหายต่อพื้นที่ราบชายฝั่ งทะเลใกล้ศูนย์กลางของพายุ
โดยเฉพาะพื้นที่ชายฝั่ งที่เป็ นด้านรับลม ระดับความรุ นแรงของความเสี ยหายจะขึ้นอยู่กบั ความแรงลมของพายุ
สภาพภูมิประเทศ และขนาดของชุมชน
2.3 ภัยจากพายุฤดูร้อน หมายถึง พายุที่เกิดในช่วงที่มีลกั ษณะอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันหลาย
วัน และเมื่อมีอากาศเย็นจากความกดอากาศสู งในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนพัดมาปะทะกับอากาศ
ร้อนจะทาให้อากาศร้อนชื้นที่เบากว่าลอยตัวขึ้นเหนืออากาศเย็นอย่างรวดเร็ ว เกิดเป็ นเมฆและพายุฟ้าคะนอง
ที่มียอดเมฆสู งมาก (เมฆคิวมูโลนิมบัส) เกิดพายุฟ้าคะนอง ลมกรรโชกแรง ฟ้ าผ่า และมักมีลูกเห็บตกตามมา
ด้วย พายุฤดูร้อนมักเกิดขึ้นและสิ้ นสุ ดลงในช่วงเวลาสั้นๆ ไม่เกินหนึ่งชัว่ โมง และครอบคลุมบริ เวณพื้นที่ไม่เกิน
20-30 กิโลเมตร แต่จะมีลมกระโชกแรงที่เริ่ มสร้างความเสี ยหาย เมื่อมีความเร็ วลมตั้งแต่ 50 กิ โลเมตรต่อชัว่ โมง
ขึ้นไป
2.4 ภัยจากลูกเห็บ หมายถึง ภัยที่เกิดจากก้อนน้ าลักษณะเหมือนน้ าแข็งรู ปร่ างไม่แน่นอน เกิด
จากละอองหยาดฝนซึ่ งเย็นแบบยิ่งยวดในเมฆฝน (ยังอยู่ในสภาพของเหลวที่ อุณหภูมิต่ ากว่าจุ ดเยือกแข็ง)
ปะทะกับวัตถุ แข็งเช่ น ผงฝุ่ น หรื อก้อนลู กเห็ บที่เกาะตัวอยู่ก่อนแล้ว จนเกิดการแข็งตัวเกาะรอบวัตถุน้ นั ๆ
และกลายเป็ นก้อนลูกเห็บซึ่ งมักเกิดขั้นพร้อมกับพายุฤดูร้อน

.3ภัยจากอุทกภัย
3.1 ภัยจากอุทกภัย หมายถึง เหตุการณ์ที่มีน้ าท่วมพื้นดินสู งกว่าระดับปกติ ซึ่ งมีสาเหตุจาก มี
ปริ ม าณน้ า ฝนมากจนท าให้มี ป ริ ม าณน้ า ส่ ว นเกิ นมาเติ ม ปริ ม าณน้ า ผิว ดิ น ที่ มี อ ยู่ต ามสภาพปกติ จ นเกิ น
ขีดความสามารถการระบายน้ าของแม่น้ า ลาคลอง และยังมีสาเหตุมาจากการกระทาของมนุ ษย์ โดยการปิ ด
กั้นการไหลของน้ าตามธรรมชาติ ทั้งเจตนาและไม่เจตนา จนเป็ นอันตรายต่อชี วิต ทรัพย์สินของประชาชน
และสิ่ งแวดล้อม สามารถจาแนกตามลักษณะการเกิดได้ ดังนี้
(1) น้ าท่วมขัง/น้ าล้นตลิ่ ง หมายถึ ง สภาวะน้ าท่วมหรื อสภาวะน้ าล้นตลิ่ งที่เกิดขึ้นเนื่ องจาก
ระบบระบายน้ าไม่มีประสิ ทธิ ภาพ มีลกั ษณะค่อยเป็ นค่อยไป อันเป็ นผลจากการเกิดฝนตกหนัก ณ บริ เวณนั้น ๆ
ติดต่อกันเป็ นเวลาหลายวัน มักเกิดขึ้นในบริ เวณที่ราบลุ่มริ มแม่น้ าและบริ เวณชุ มชนเมืองใหญ่ๆ น้ าท่วมขัง
ส่ วนใหญ่จะเกิดบริ เวณท้ายน้ าและแผ่เป็ นบริ เวณกว้างเนื่องจากไม่สามารถระบายน้ าได้ทนั
(2) น้ าท่วมฉับพลัน หมายถึ ง สภาวะน้ าท่วมที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันในพื้นที่เนื่ องจากฝนตก
หนักในบริ เวณพื้นที่ซ่ ึ งมีความชันมาก และมีคุณสมบัติในการกักเก็บน้ าหรื อต้านน้ าน้อยหรื ออาจเกิดจากสาเหตุ
อื่น ๆ เช่น เขื่อนหรื ออ่างเก็บน้ าพังทลาย น้ าท่วมฉับพลัน มักเกิ ดขึ้นหลังจากฝนตกหนัก และมักเกิดขึ้นใน
บริ เวณ ที่ราบระหว่างหุ บเขา ซึ่ งอาจจะไม่มีฝนตกหนักในบริ เวณนั้นมาก่อนเลย แต่มีฝนตกหนักมากบริ เวณ
ต้นน้ าที่ อยู่ห่างออกไป การเกิ ดน้ าท่วมฉับพลันมีความรุ นแรงและเคลื่ อนที่ ดว้ ยความเร็ วมาก โอกาสที่จะ
ป้ องกัน และหลบหนีจึงมีนอ้ ย
3.2 ภัยจากดินถล่ มหรื อโคลนถล่ ม หมายถึ ง ภัยที่เกิ ดจากปรากฏการณ์ ที่มวลดิ นหรื อหิ นไถล
เลื่อนลงจากพื้นที่สูงสู่ พ้ืนที่ต่ ากว่าภายใต้อิทธิ พลแรงโน้มถ่วงของโลก และการมีน้ าเป็ นตัวกลางทาให้มวล
วัสดุ เกิ ดความไม่มีเสถี ยรภาพ อัตราการไถลเลื่ อนดังกล่ าวข้างต้นอาจช้าหรื อเร็ วขึ้นกับประเภทของวัสดุ
ความลาดชัน สภาพสิ่ งแวดล้อม และปริ มาณน้ าฝน ในบางกรณี แผ่นดินถล่มอาจเกิ ดจากแผ่นดิ นไหวหรื อ
ภูเขาไฟระเบิด การเคลื่อนตัวของวัสดุดงั กล่าวอาจพัดพาต้นไม้ บ้านเรื อน รถยนต์ สิ่ งปลูกสร้างอื่นๆ ชารุ ด
หรื อพังทลาย และยังอาจทาให้ช่องเปิ ดของสะพานและแม่น้ าลาคลองอุดตันจนเป็ นสาเหตุให้เกิ ดอุทกภัย
ขึ้นได้ในเส้นทาง การเคลื่อนตัวปรากฏการณ์ดงั กล่าวเป็ นอันตรายต่อชี วิต ทรัพย์สินของประชาชนและ
สิ่ งแวดล้อม
.4ภัยแล้ ง หมายถึง ภัยที่เกิดจากความแห้งแล้งของลมฟ้ าอากาศ อันเกิดจากการที่มีปริ มาณฝนน้อย
หรื อฝนไม่ตกเป็ นระยะเวลานานและครอบคลุมพื้นที่เป็ นบริ เวณกว้าง ทาให้เกิดการขาดแคลนน้ าดื่ม น้ าใช้
พืช พันธุ์ ไ ม้ต่าง ๆ ขาดน้ าไม่ส ามารถเจริ ญเติ บโตได้ตามปกติ เกิ ดความเสี ย หายและส่ งผลกระทบอย่า ง
กว้างขวางรุ นแรงต่อประชาชนโดยภัยแล้งเกิดจากสาเหตุ ดังนี้
(1) ฝนแล้ง หมายถึง สภาวะที่มีฝนน้อยหรื อไม่มีฝนเลยในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่ งตามปกติจะต้องมีฝน
(ภาวะที่ปริ มาณฝนตกน้อยกว่าปกติหรื อไม่ตกต้องตามฤดูกาล) โดยขึ้นอยูก่ บั สถานที่และฤดูกาล ณ ที่น้ นั ๆ
(2) ฝนทิ้ง ช่ วง หมายถึ ง ช่ วงที่ มี ปริ ม าณฝนตกไม่ถึ งวันละ 1 มิ ลลิ เมตร ติ ดต่ อกันเกิ น 15 วัน
ในช่วงฤดูฝน เดือนที่มีโอกาสเกิดฝนทิง้ ช่วงสู ง คือ เดือนมิถุนายนและกรกฎาคม

.5ภัยหนาว หมายถึ ง ภัยที่เกิ ดจากสภาพอากาศที่ มีความหนาวจัด อุณหภูมิต่ ากว่า 8 องศาเซลเซี ยส
และลดลงต่อเนื่องซึ่ งประชาชนได้รับผลกระทบอย่างรุ นแรงและกว้างขวาง
.6ภัยจากโรคระบาดในมนุ ษย์ หมายถึง ภัยจากโรคซึ่ งปรากฏขึ้นในประชากรกลุ่มหนึ่ งในระยะเวลา
หนึ่ ง ในอัตราที่ สู งขึ้ นมากกว่าที่ ค าดการณ์ ไว้ โดยเที ย บกับ ประวัติ ก ารเกิ ดโรคในอดี ต โรคนั้น อาจเป็ น
โรคติดต่อทางสัมผัสหรื อไม่ก็ได้ แต่ส่งผลต่อชีวิตความเป็ นอยูข่ องประชาชนทั้งในพื้นที่เกิดโรคระบาดและ
พื้นที่ใกล้เคียง
.7ภัยจากโรคระบาดสั ตว์ หมายถึง ภัยที่เกิดจากโรคซึ่ งปรากฏขึ้นในประชากรสัตว์เลี้ยงหรื อสัตว์ป่า
โดยเป็ นโรคติดต่อทั้งในสัตว์ชนิ ดเดียวกัน ต่างชนิ ดกัน รวมถึงการติดต่อมาสู่ คน ในระยะเวลาหนึ่ง ในอัตรา
ที่ สูงขึ้ นมากกว่าที่ คาดการณ์ ไว้ โดยเที ยบกับประวัติการเกิ ดโรคในอดี ต สร้ างความเสี ยหายต่อเศรษฐกิ จ
และสุ ขภาพของประชาชน
8. ภัยจากโรคระบาดสั ตว์ น้า หมายถึ ง ภัยที่เกิ ดจากโรคซึ่ งปรากฏขึ้นในประชากรสัตว์น้ า โดยเป็ น
โรคติ ดต่อทั้งในสัตว์น้ าชนิ ดเดี ยวกัน ต่างชนิ ดกัน รวมถึ งการติดต่อมาสู่ คน ในระยะเวลาหนึ่ ง ในอัตราที่
สู งขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ ไว้ โดยเทียบกับประวัติการเกิ ดโรคในอดี ต สร้ างความเสี ยหายต่อเศรษฐกิ จและ
สุ ขภาพ ของประชาชน
.9ภัยจากการระบาดของศัตรู พืช หมายถึง ภัยที่เกิดจากสิ่ งซึ่ งเป็ นอันตรายแก่พืช เช่น เชื้ อโรค พืช
แมลง สัตว์ หรื อพืชที่อาจก่อให้เกิ ดความเสี ยหายแก่พืช ส่ งผลให้ส่วนหนึ่ งส่ วนใดของพืช เช่ น ต้น ตา ตอ
แขนง หน่อ กิ่ง ใบ ราก เหง้า หัว ดอก ผล เมล็ด เชื้ อ และสปอร์ ของเห็ ด ไม่ว่าที่ยงั ทาพันธุ์ได้หรื อตายแล้ว
และให้หมายความรวมถึงตัวห้ า ตัวเบียน ตัวไหม ไข่ไหม รังไหม ผึ้ง รังผึ้ง และจุลินทรี ย ์ จนส่ งผลกระทบ
ในวงกว้างต่อเศรษฐกิจ สังคม และประชาชน
10. ภัยจากไฟป่ าและหมอกควัน หมายถึง ภัยที่เกิดจากไฟป่ าไม่วา่ จะจากสาเหตุใดก็ตาม เกิดขึ้นใน
ป่ าธรรมชาติหรื อสวนป่ าก็ตาม แล้วลุ กลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุม ตลอดจนส่ งผลให้เกิดฝุ่ น
ควัน และอนุ ภาคแขวนลอยในอากาศ รวมตัวกันในสภาวะที่อากาศปิ ด ทาให้เกิดอันตรายต่อทรัพย์สินและ
สุ ขภาพของประชาชน
.11ภัยจากมลพิษทางอากาศประเภท PM2.5 หมายถึง เหตุการณ์ที่มลพิษทางอากาศประเภทฝุ่ น
ละอองขนาดไม่เกิ น ไมครอน หรื อ 2.2 PM2.5 ที่ มี แหล่ งกาเนิ ดจากเหตุ การณ์ ท างธรรมชาติ หรื อ จาก
กิจกรรมของมนุ ษย์เกิดการสะสมในบรรยากาศ อันเนื่ องมาจากสภาพอากาศ ทาให้ PM2.5 ปกคลุมพื้นที่อยู่
อาศัยของประชาชน จนมีความเสี่ ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อสุ ขภาพของประชาชนจานวนมาก
12. ภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม
12.1 ภัยจากแผ่นดินไหว หมายถึง ภัยธรรมชาติซ่ ึ งเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานใต้พิภพ ทา
ให้เกิดการสั่นสะเทือนของพื้นดิน การสั่นสะเทือนนี้ อาจมีระดับความรุ นแรงขั้นต่าที่ไม่ก่อให้เกิดความเสี ยหาย
ใด ๆ แต่บางครั้งก็อาจมีระดับความรุ นแรงในขั้นที่เป็ นอันตรายจนก่อให้เกิดความเสี ยหายอย่างใหญ่หลวงได้

12.2 ภัยจากอาคารถล่ ม หมายถึง ภัยที่เกิดจากอาคารและสิ่ งปลูกสร้าง ได้แก่ ตึก บ้าน โรงเรื อน
ร้าน แพ คลังสิ นค้า สานักงาน ที่ได้รับความเสี ยหายจากการโยกไหวตัวรุ นแรงของแผ่นดิน ซึ่ งเป็ นผลมาจาก
แผ่นดินไหวและก่อให้เกิดความเสี ยหายหรื อพังทลายลงมาได้
13. ภัยสึ นามึ หมายถึ ง ภัย ที่ เกิ ดจากคลื่ นยัก ษ์ คาว่า สึ นามิ เป็ นภาษาญี่ ปุ่ น แปลว่า คลื่ นท่า เรื อ
สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท ประเภทแรก คือ คลื่ นสึ นามิเฉพาะแห่ ง (Local Tsunami) มักจะเกิ ดใกล้ ๆ
ชายฝั่ งและเคลื่ อนเข้าถล่ มชายฝั่ งอย่างทันที ทนั ใด และประเภทที่สอง คื อ คลื่ นสึ นามิ ที่เดิ นทางข้ามทวีป
(Distance Tsunami) มักจะเกิดจากแผ่นดินไหวที่ค่อนข้างรุ นแรงและสามารถเคลื่อนตัวข้ามทวีปไปยังชายฝั่ง
ที่อยูห่ ่ างไกลหลายหมื่นกิโลเมตร โดยสาเหตุของการเกิดคลื่นสึ นามิ มีหลายสาเหตุ เช่น แผ่นดินไหว ภูเขา
ไฟระเบิด ดิ นถล่ ม และอุ กกาบาตตกลงสู่ มหาสมุทร โดยภัยจากสึ นามิก่อให้เกิ ดความเสี ยหายทั้งต่อชี วิต
ประชาชนและสิ่ งปลูกสร้างตลอดแนวพื้นที่ราบชายฝั่ง
.14ภัยจากการคมนาคม หมายถึง ภัยจากอุบตั ิเหตุจากการจราจรทางบก ทางน้ า และทางอากาศ ภัย
จากระบบขนส่ งมวลชนขนาดใหญ่ ภัย จากระบวนการขนส่ งสารเคมี และวัตถุ อนั ตราย และภัยจากการ
รั่วไหลของน้ ามันและวัตถุอนั ตรายในแหล่งน้ า รวมถึงการเททิ้งน้ ามันหรื อของเสี ยในแม่น้ าหรื อทะเล
.15ภัยทางอากาศ หมายถึง ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ โดยอากาศยาน อาวุธนาวิถี ขีปนาวุธ
หรื อสิ่ งใด ๆ ที่ สามารถเคลื่ อนที่ หรื อทรงตัวบนอากาศ และการโจมตี ดงั กล่ าวส่ ง ผลกระทบต่อชี วิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
16. ภัยจากการก่อวินาศกรรม
16.1 ภัยจากการก่ อวินาศกรรม หมายถึ ง ภัยที่ เกิ ดจากการกระทาใด ๆ อันเป็ นการมุ่งทาลาย
ทรัพย์สินของประชาชนหรื อของรัฐหรื อสิ่ งอันเป็ นสาธารณู ปโภค หรื อการรบกวน ขัดขวาง หน่ วงเหนี่ ยว
ระบบการปฏิบตั ิงานใด ๆ ตลอดจนการประทุษร้ายต่อบุคคลอันเป็ นการก่อให้เกิดความปั่ นป่ วนทางการเมือง
การเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ โดยมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อความมัน่ คงของรัฐ
16.2 ภัยจากการก่ อการร้ าย หมายถึ ง ภัยที่ เกิ ดจากการกระทาใด ๆ ที่ สร้ า งความปั่ นป่ วนให้
ประชาชนเกิ ดความหวาดกลัว หรื อเพื่อขู่เข็ญหรื อบีบบังคับรัฐบาล หรื อองค์การระหว่างประเทศให้กระทา
หรื อละเว้นกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใด อันก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อชีวติ และทรัพย์สินที่สาคัญ
16.3 ภัยจากการก่ อการร้ ายสากล หมายถึ ง ภัยที่ เกิ ดจากการปฏิ บตั ิ การของบุ คคล หรื อกลุ่ ม
บุคคลที่ มุ่งหวังผลตามเงื่ อนไขข้อเรี ยกร้ องทางการเมื อง เศรษฐกิ จ และสังคม ซึ่ งส่ วนใหญ่จะปฏิ บตั ิการ
ล่วงล้ าเขตแดน หรื อเกี่ยวพันกับชาติอื่น การกระทานั้นอาจเป็ นไปโดยเอกเทศ ปราศจากการสนับสนุ นจาก
รัฐใด ๆ หรื อมีรัฐใดรัฐหนึ่ งสนับสนุนรู ้เห็ นก็ได้ เมื่อเกิดขึ้นย่อมมีผลกระทบโดยตรงต่อผลประโยชน์ของ
ชาติ พันธกรณี ระหว่างประเทศ นโยบายของชาติท้ งั ด้านการเมืองและการป้ องกันประเทศ การเศรษฐกิจและ
สังคมจิตวิทยา ชื่อเสี ยงและเกียรติภูมิของชาติ

ภาคผนวก ค : นิยามศัพท์
กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง แผนทั่วๆ ไป หรือคาแนะนาที่เลือกมาใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ของ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กลุ่มเปราะบาง (Vulnerable Group) หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีความสามารถจากัดในการเผชิญ
เหตุการณ์สาธารณภัย ซึ่งต้องการความดูแลเป็นพิเศษ เช่น เด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ บุคคลทุพลภาพ ผู้ป่วย ผู้
พลัดถิ่น ผู้ลี้ภัย คนต่างด้าว เป็นต้น
การกากับ ควบคุมพื้นที่ (Area Command) หมายถึง การกากับดูแลการจัดการเหตุฉุกเฉินที่
เกิดขึ้น ในช่วงเวลาเดียวกันหลายเหตุการณ์ และมีองค์กรระบบการบัญชาการเหตุการณ์หลายองค์กรแยกกัน
ทาหน้าที่จัดการเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นแต่ละเหตุการณ์ หรือทาหน้าที่กากับดูแลการจัดการเหตุฉุกเฉินขนาดใหญ่
หรือเหตุฉุกเฉินที่กาลังลุกลามขยายตัวซึ่งมีทีมงานจัดการเหตุฉุกเฉินหลายทีมงานเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง
การเข้าใจและตระหนักถึงความเสี่ยง (Risk - Informed) หมายถึง กระบวนการสร้างความเข้าใจ
ความเสี่ยงโดยมีข้อมูลความเสี่ยงครบถ้วนและรอบด้านและนาไปสู่แนวทางปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยง เช่น การ
ลงทุนเพื่อการลดความเสี่ยง (Risk – Informed Investment) หมายถึง การสร้างความเข้าใจความเสี่ยงด้าน
การลงทุน ซึ่งนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงโดยเน้นไปที่ความคุ้มค่าของการลงทุน เพราะหาก ไม่มีการ
ลงทุนมูลค่าความสูญเสียและความเสียหายจะมากกว่ามูลค่าของการลงทุน
การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) หมายถึง การจัดระบบและบริหารจัดการ
ทรัพยากรและความรับผิดชอบเพื่อเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินทุกรูปแบบ
การซ่อมสร้าง (Reconstruction) หมายถึง การฟื้นฟูโครงสร้างและสิ่งก่อสร้างที่ได้รับความเสียหาย
จากเหตุการณ์สาธารณภัยให้กลับมาสู่สภาพที่สามารถใช้งานได้ดังเดิม
การเตรียมความพร้อม (Preparedness) หมายถึง ความพยายามในการเตรียมการรับมือกับสาธารณ
ภัย มุ่งเน้นกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทาให้ผู้คนมีความสามารถในการคาดการณ์ เผชิญเหตุ และจัดการกับผลกระทบ
จาก สาธารณภัยอย่างเป็นระบบ หากมีการเตรียมความพร้อมได้ดีจะทาให้สามารถดาเนินการต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสมทั้งในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการเกิดสาธารณภัย และเพิ่มโอกาสในการรักษาชีวิตให้
ปลอดภัยจากเหตุการณ์สาธารณภัยได้มากขึ้น
การเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) หมายถึง การให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และทัน
เหตุการณ์ผ่านทางหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ เพื่อให้บุคคลที่กาลังเผชิญความเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัยสามารถ
กระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงและพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ/สาธารณภัย (Disaster Risk Management: DRM)
หมายถึง กระบวนการอย่างเป็นระบบของการใช้คาสั่ง ทางการบริหารองค์กรและทักษะ ความสามารถเชิง
ปฏิบัติการเพื่อดาเนินยุทธศาสตร์ นโยบาย มาตรการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อหลีกเลี่ยง ลด หรือถ่ายโอน ความ
เป็นไปได้ในการเกิดภัยพิบัติ รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพในการจัดการปัญหา เพื่อเตรียมพร้อมรับผลกระทบทาง
ลบของภัย

การบริหารจัดการความเสี่ยงแบบธรรมาภิบาล (Risk Governance) หมายถึง ระบบควบคุมและ
จัดการความเสี่ยง รวมถึงการตรวจสอบและประเมินผลจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ โดยนาผลของการประเมินดังกล่าวเสนอให้ผู้มีอานาจตัดสินใจต่อไป
การบริหารจัดการภัยพิบัติ/สาธารณภัย (Disaster Management: DM) หมายถึง การใช้กลไก
กระบวนการและองค์ประกอบในการดาเนินงานเพื่อจุดมุ่งหมายในประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
ปฏิบัติการด้านภัยพิบัติ เช่น การป้องกัน การลด ผลกระทบ การเตรียมพร้อม การเผชิญเหตุ การช่วยเหลือ
บรรเทาทุกข์ ตลอดจนการบูรณะซ่อมแซมและพัฒนา
การบรรเทาทุกข์ (Relief) หมายถึง การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นในทันทีที่เกิดสาธารณภัยเพื่อรักษา
ชีวิตและตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานให้ผู้ประสบภัยสามารถดารงชีพอยู่ได้
การบัญชาการ (Command) หมายถึง การทาหน้าที่อานวยการ สั่งการหรือการควบคุมโดยอาศัย
อานาจที่กาหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎหมาย กฎระเบียบหรืออานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบ
การบัญชาการร่วม (Unified Command) หมายถึง การประยุกต์ใช้ระบบบัญชาการเหตุการณ์เมื่อมี
หน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดการเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน หรือเมื่อเหตุ
ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นขยายตัวข้ามขอบเขตอานาจหน้าที่ทางการเมือง หน่วยงานต่างๆ จะทางานร่วมกันผ่านตัวแทน
ของแต่ละหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกในหน่วยบัญชาการร่วมมีหน้าที่หลักในการกาหนด
วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ร่วม และจัดทาแผนเผชิญเหตุที่จะใช้ร่วมกันเพียงแผนเดียว
การบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command) หมายถึง หน่วยบัญชาการที่ทาหน้าที่รับผิดชอบ
การจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในภาพรวม และประกอบด้วยผู้บัญชาการเหตุการณ์ และเจ้าหน้าที่
สนับสนุนที่ได้รับการมอบหมาย
การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ (Damage and Needs Assessment
: DANA) หมายถึง การประเมินผลกระทบจากสาธารณภัยเพื่อวิเคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัยในการ
เผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเองรวมทั้งความต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก
เช่น ความช่วยเหลือด้านอาหาร น้าดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกาจัดสิ่งปฏิกูล ด้านสุขภาวะ
ที่พักพิง อุปกรณ์ยังชีพ
การประเมินความเสียหายและความสูญเสีย (Damage and Loss Assessment : DALA)
หมายถึง การวิเคราะห์ผลกระทบจากสาธารณภัย เป็นการประมาณการเชิงปริมาณว่าเกิดผลกระทบอะไรขึ้น
จากเหตุการณ์สาธารณภัย โดยอาศัยการเก็บข้อมูลทุติยภูมิจากพื้นที่ประสบภัย ข้อมูลจากการประเมินจะ
นาไปใช้ในการประมาณการซ่อมสร้างสิ่งก่อสร้างที่เสียหายไป และเพื่อใช้ในการวางแผนเพื่อการฟื้นฟูจากความ
สูญเสีย
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการกาหนดลักษณะ ขนาดหรือ
ขอบเขตของความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ภัยที่เกิดขึ้น รวมทั้งประเมินสภาวะการเปิดรับต่อความเสี่ยง ความ
เปราะบาง ในการรับมือของชุมชนที่อาจเป็นอันตรายและคาดการณ์ผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน การดารงชีวิต

และสิ่งแวดล้อม เป็นการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นในการเกิดผลกระทบจากภัยในพื้นที่หนึ่งๆ มีประโยชน์ในการ
วางแผนเพื่อการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
การประสานงาน ณ จุดเดียว (National Single Window : NSW) หมายถึง การเชื่อมโยงข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ นาเข้า ส่งออกสินค้า
เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในการตรวจสอบใบอนุญาตและใบรับรองต่างๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์
ก่อนการตรวจปล่อยสินค้าระบบนี้จะทาหน้าที่ประสานกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร ประกอบการ
สามารถรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กับองค์กรที่เกี่ยวข้องได้อัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องเดินทางไป
ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ด้วยตัวเอง
การปรับตัว (Adaptation) หมายถึง การปรับตัวในระบบธรรมชาติหรือระบบมนุษย์เพื่อตอบสนองต่อ
สิ่งเร้าทางภูมิอากาศหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัย ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือช่วย
สร้างโอกาสจากสภาวะวิกฤตได้
การป้องกัน (Prevention) หมายถึง มาตรการหรือแนวทางต่างๆ เพื่อช่วยขจัดผลกระทบเชิงลบ จาก
เหตุการณ์สาธารณภัยที่อาจเกิดกับบุคคลหรือทรัพย์สินให้หมดไปอย่างสิ้นเชิงครอบคลุมถึงมาตรการ
เชิงโครงสร้างและมาตรการที่ไม่ใช่เชิงโครงสร้าง
การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (Civil Defense) หมายถึง การป้องกันพลเรือนให้ปลอดภัยจากการโจมตี
ทางทหารแต่ปัจจุบันครอบคลุมถึงการช่วยให้พลเรือนปลอดภัยจากการคุกคามทางสาธารณภัยธารณภัย
ด้วย หน้าที่ของกองกาลังป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (civil defense force) จากเดิมที่มีแต่การฝึกการทหาร จึง
หมายรวมถึงการดูแลให้ประชาชนปลอดภัยจากสาธารณภัยและการปฏิบัติการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุสาธารณ
ภัย เช่น การช่วยเหลือเคลื่อนย้ายในช่วงอพยพ การช่วยกระจายถุงยังชีพ การอานวยความสะดวกในการขนส่ง
อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ การช่วยซ่อมแซม ก่อสร้างบ้านเรือนที่เสียหายจากภัยธรรมชาติ
การเผชิญเหตุ (Response) หมายถึง มาตรการหรือการปฏิบัติการต่าง ๆ ที่ควรเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
และทันท่วงทีเพื่อรักษาชีวิตและให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
จากเหตุการณ์สาธารณภัย เช่น การกู้ชีพกู้ภัย การปฐมพยาบาล การแจกถุงยังชีพและสิ่งของบรรเทาทุกข์
การบัญชาการในเหตุการณ์ฉุกเฉิน การประสานงานเพื่อลาเลียงผู้ป่วย การบริหารจัดการศูนย์อพยพ
การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (Exercise) หมายถึง การจาลองสถานการณ์เพื่อฝึกฝน
ทักษะหรือซักซ้อมกระบวนการการดาเนินงานที่ได้วางแผนไว้ เป็นแบบฝึกหัดเพื่อให้ผู้ที่มีบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินได้ฝึกซ้อมขั้นตอนปฏิบัติที่จาเป็น ทาให้มีทักษะสามารถใช้
เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งช่วยให้พร้อมปฏิบัติงานได้จริงหากเกิดสาธารณภัยขึ้น
การฟื้นฟู (Recovery) หมายถึง การปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การดารงชีพ และสภาวะวิถีความ
เป็นอยู่ของชุมชนที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นกว่าเก่าตามความเหมาะสม โดยการ
นาเอาปัจจัยต่างๆ ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเข้ามาช่วยในการฟื้นฟูด้วย (Build back better) หมาย
รวมถึง การซ่อมสร้าง (Reconstruction) และการฟื้นสภาพ (Rehabilitation)

การฟื้นสภาพ , การเยียวยา (Rehabilitation) หมายถึง การจัดการความเสียหายหรือผลที่เกิดจาก
สาธารณภัยเพื่อพลิกฟื้นสภาวะการดารงชีพของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดสาธารณภัยให้กลับคืนสู่
สภาพที่เป็นอยู่ก่อนหน้านี้ รวมทั้งการดูแลสภาพจิตใจและจิตสังคม (Psychosocial Support) ของผู้ได้รับ
ผลกระทบ ตลอดจนการกระตุ้นและช่วยเหลือให้เกิดการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงตามความจาเป็น
การรู้รับ ปรับตัว และฟื้นคืนกลับ (resilience) หมายถึง ความสามารถของระบบ ชุมชน หรือสังคมที่
มีความเสี่ยงต่อสาธารณภัย ในการเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพความเสี่ยงภัยของตน รวมทั้งรู้จักวางมาตรการ
และปฏิบัติตัวเพื่อช่วยลดหรือถ่ายโอนความเสี่ยงดังกล่าวเพื่อลดโอกาสในการได้รับผลกระทบ
จากสาธารณภัยและหากประสบกับสาธารณภัยก็สามารถฟื้นตัวจากผลของภัยได้ด้วยแนวทางและในระยะเวลา
ที่เหมาะสมหมายรวมถึงความสามารถของชุมชนในการดูแลรักษาโครงสร้างและกลไกพื้นฐานที่จาเป็นให้
ปลอดภัยจากสาธารณภัยด้วย
การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Disaster Risk Reduction : DRR) หมายถึง แนวคิดและวิธีปฏิบัติ ใน
การลดโอกาสที่จะได้รับผลกระทบทางลบจากสาธารณภัยผ่านความพยายามอย่างเป็นระบบที่จะวิเคราะห์และ
บริหารจัดการปัจจัยที่เป็นสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพื่อดาเนินนโยบาย มาตรการ หรือ กิจกรรม
ต่าง ๆ ในการลดความล่อแหลม ลดปัจจัยที่ทาให้เกิดความเปราะบาง และเพิ่มศักยภาพในการจัดการปัญหา มี
เป้าหมายในการลดความเสี่ยงที่มีอยู่ในชุมชนและสังคมในปัจจุบันและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต
การลดผลกระทบ (Mitigation) หมายถึง ปฏิบัติการลดผลกระทบทางลบโดยตรงของภัยที่เป็น
อันตรายต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเนื่องจากผลกระทบทางลบของภัยโดยมากไม่สามารถขจัดให้หมดไปอย่าง
สิ้นเชิง แต่ขนาดและความรุนแรงของความเสียหายสามารถลดทอนลงได้จากการดาเนินนโยบาย และกิจกรรม
ต่าง ๆ
การวิเคราะห์ความเสี่ยง, การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการกาหนด
ลักษณะ ขนาด หรือขอบเขตของความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ภัยที่เกิดขึ้นและประเมินสภาวะการเปิดรับต่อ
ความเสี่ยง (exposure) ความเปราะบาง (vulnerability) และศักยภาพ (capacity) ในการรับมือของชุมชนที่
อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน การดารงชีวิตและสิ่งแวดล้อม เป็นการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นในการ
เกิดผลกระทบจากภัยในพื้นที่หนึ่ง ๆ มีประโยชน์ในการวางแผนเพื่อจัดการความเสี่ยงอย่างมีระบบ
การสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์ (Incident Management Assistance Team : IMAT) หมายถึง
การจัดรูปแบบการบัญชาการเหตุการณ์ซึ่งประกอบด้วยทีมงานบัญชาการและทีมงานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่
ที่เหมาะสมอื่นๆ ภายในโครงสร้างระบบบัญชาการณ์ ที่สามารถจะจัดส่งไปปฏิบัติงานหรือลงมือปฏิบัติงานได้
ตามความจาเป็น มีการกาหนดคุณสมบัติและการรับรองอย่างเป็นทางการ
การสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication) หมายถึง การติดต่อสื่อสาร เชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ข้อมูล ข่าวสารและความคิดเห็นระหว่างผู้ประเมินความเสี่ยง (risk assessor) ผู้จัดการความเสี่ยง (risk
manager) ผู้บริโภค ภาคอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษาและกลุ่มหรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องและสนใจ (stake

holder) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยาอาจกล่าวได้ว่าการสื่อสารความเสี่ยงนั้นมีอยู่ในทุก
กระบวนการของการวิเคราะห์ความเสี่ยง
การอพยพ (Evacuation) หมายถึง การเคลื่อนย้าย การกระจาย และการนาพลเรือนออกจากพื้นที่
อันตราย หรือพื้นที่ที่อาจเป็นอันตรายอย่างเป็นระบบตามขั้นตอนและมีการกากับดูแล รวมถึงการ
รับรอง และการดูแลบุคคลเหล่านี้ในสถานที่ปลอดภัยด้วย
ขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) หมายถึง วิธีการที่ได้
กาหนดหรือจัดทาขึ้นเพื่อให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามอย่างเป็นกิจวัตรในการทางานอย่างใดอย่างหนึ่ง
ข่าวสาร (Intelligence) หมายถึง ข่าวสารที่เกี่ยวกับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นเป็นองค์ประกอบที่สาคัญของ
การบัญชาการเหตุการณ์ เป็นภารกิจของส่วนแผนงานซึ่งมุ่งเน้นไปที่ข่าวสารในเหตุฉุกเฉิน
ขีดความสามารถ , ศักยภาพ (Capacity) หมายถึง ความสามารถที่จะกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือความสามารถที่อาจจะพัฒนาต่อไปให้เป็นประโยชน์มากขึ้น
คลังสารองทรัพยากร (Stockpiling) หมายถึง วัสดุหรือเสบียงที่สะสมไว้เพื่อใช้ในเวลาฉุกเฉินหรือยาม
เกิดภัยพิบัติ เช่น อุปกรณ์ปฐมพยาบาล อาหาร น้าดื่ม ไฟฉาย ถุงนอน เครื่องนุ่งห่ม เครื่องประกอบอาหาร
ความปกติใหม่ , ฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) หมายถึง รูปแบบการดาเนินชีวิตอย่างใหม่ที่
แตกต่างจากอดีตอันเนื่องจากมีบางสิ่งมากระทบ จนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติที่คนในสังคมคุ้นเคยอย่าง
เป็นปกติและเคยคาดหมายล่วงหน้าได้ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีใหม่ภายใต้หลักมาตรฐานใหม่ที่ไม่คุ้นเคย
ความเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึง ปัจจัยหรือสภาวะใดๆ ที่ทาให้ชุมชนหรือสังคม
ขาดความสามารถในการปกป้องตนเอง ทาให้ไม่สามารถรับมือกับสาธารณภัย หรือไม่สามารถฟื้นฟูได้อย่าง
รวดเร็วจากความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย ปัจจัยเหล่านี้มีอยู่ในชุมชนหรือสังคมมานานก่อนเกิด สา
ธารณภัยและอาจเป็นปัจจัยที่ทาให้ผลกระทบของภัยมีความรุนแรงมากขึ้น
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public-Private Partnership : PPP) หมายถึง การ
ร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในกิจการของรัฐ
โดยมักเป็นการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการ
พื้นฐาน หรือโครงการให้บริการสาธารณะในระยะยาวที่มุ่งเน้นการให้บริการที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่ากับต้นทุน
มากกว่าภาครัฐจะดาเนินการเอง เป็นทางเลือกในการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งให้เอกชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การก่อสร้าง การดาเนินการบารุงรักษา การจัดหาเงินทุน การให้บริการ ซึ่งเอกชน
เป็นผู้บริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการตามระยะเวลาและรายละเอียดของสัญญาที่กาหนดไว้
ความล่อแหลม (Exposure) หมายถึง การที่ผู้คน อาคารบ้านเรือน ทรัพย์สิน ระบบต่างๆ หรือ
องค์ประกอบใดๆ มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยและอาจได้รับความเสียหาย
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Disaster Risk) คือ โอกาสหรือความเป็นไปได้ในการได้รับผลกระทบทางลบ
จากการเกิดสาธารณภัย โดยผลกระทบสามารถเกิดขึ้นกับชีวิต สุขภาพ การประกอบอาชีพ ทรัพย์สิน และ
บริการต่างๆ ในระดับบุคคลชุมชน สังคม หรือประเทศ
ความสูญเสีย (Loss) หมายถึง ความเปลี่ยนแปลงของการหมุนเวียนสินค้าและบริการ รวมถึงสภาพ
ทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลจากสาธารณภัย ความเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงระยะเวลาที่เกิดสาธารณภัย

จวบจนกระทั่งมีการซ่อมแซมหรือสร้างใหม่ของทรัพย์สินที่เสียหาย และมีการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจอย่างสมบูรณ์
ในบางกรณีอาจใช้เวลาหลายปี
ความเสียหาย (Damage) หมายถึง ทรัพย์สินทางกายภาพ เช่น อาคารและส่วนประกอบ โครงสร้าง
พื้นฐาน สินค้าที่เก็บไว้ในคลัง และทรัพยากรธรรมชาติ ที่ถูกทาลายทั้งหมดหรือบางส่วน โดยความเสียหายอาจ
เกิดขึ้นระหว่างหรือภายหลังจากประสบเหตุการณ์ภัยในทันที ความเสียหายถูกวัดในเชิงกายภาพและคิด
คานวณด้วยมูลค่าทดแทนเป็นตัวเงิน
ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นกับประชาชน สังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมจากการเกิดเหตุการณ์ใดๆ
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Commander) หมายถึง บุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบการดาเนิน
กิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น และรับผิดชอบการพัฒนากลยุทธ์ และยุทธวิธี และการสั่งใช้
และการจัดส่งทรัพยากร ผู้บัญชาการเหตุการณ์มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยรวมต่อการปฏิบัติการ
ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน และรับผิดชอบการจัดการการปฏิบัติการตอบโต้เหตุฉุกเฉินในสถานที่เกิดเหตุทั้งหมด
ผู้อานวยการ (Director) หมายถึง ผู้อานวยการกลาง ผู้อานวยการจังหวัด ผู้อานวยการอาเภอ
ผู้อานวยการท้องถิ่น และผู้อานวยการกรุงเทพมหานคร
แผนที่เสี่ยงภัย (Hazard Map) หมายถึง แผนที่แสดงพื้นที่ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดภัย เช่น อุทกภัย
สึนามิ ภูเขาไฟ ระเบิด เป็นผลของการประเมินความเป็นไปได้ ความถี่ของการเกิดภัย ตลอดจนความรุนแรงของ
ภัยนั้นๆ
แผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan) หมายถึง แผนซึ่งจัดทาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือสั่งด้วยวาจา
ซึ่งประกอบด้วยวัตถุประสงค์ทั่วไปที่สะท้อนหรือแสดงถึงกลยุทธ์ในภาพรวมสาหรับการจัดการเหตุฉุกเฉิน อาจ
รวมถึงการกาหนดทรัพยากรที่จะใช้ในการปฏิบัติงาน ภารกิจที่มอบหมาย และข้อมูลข่าวสารสาหรับจัดการเหตุ
ฉุกเฉินระหว่างช่วงระยะเวลาการปฏิบัติการช่วงหนึ่งหรือหลายช่วง
ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดจากธรรมชาติหรือการกระทาของมนุษย์ที่อาจนามาซึ่ง
ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน ตลอดจนทาให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ภัยพิบัติ (Disaster) หมายถึง การหยุดชะงักอย่างรุนแรงของการปฏิบัติหน้าที่ ของชุมชนหรือสังคมอัน
เป็นผลมาจากการเกิดภัยทางธรรมชาติหรือเกิดจากมนุษย์ ซึ่งส่งผลต่อชีวิต ทรัพย์สิน สังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวางเกินกว่า ความสามารถของชุมชนหรือสังคมที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวจะรับมือได้
โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ภาคประชาสังคม (Civil Society) หมายถึง บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอิสระซึ่งไม่แสวงหาผล
กาไร ที่มีบทบาทในการดาเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณะ มีเป้าหมายเพื่อก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีด้าน
สังคม และสิ่งแวดล้อม
ยุทธวิธี (Tactics) หมายถึง การใช้งานและการกากับดูแลทรัพยากรที่ปฏิบัติการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดขึ้นด้วยกลยุทธ์

ระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System) หมายถึง ระบบที่มีศักยภาพในการประมวลผล
ข้อมูลและแจ้งเตือนตามช่วงระยะเวลา เพื่อให้บุคคล ชุมชน และหน่วยงานที่เสี่ยงต่อภัยมีเวลาเพียงพอ
ในการเตรียมการและรับมือได้อย่างเหมาะสม เพื่อลดโอกาสการเกิดอันตรายและความสูญเสีย
ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) หมายถึง แนวทางในการบริหาร
จัดการเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับภัยทุกประเภทอย่างมีมาตรฐานในพื้นที่เกิดเหตุ ตั้งแต่เหตุฉุกเฉินขนาดเล็กไป
จนถึงเหตุฉุกเฉินที่มีความซับซ้อน โดยผู้ปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ
ดาเนินการร่วมกันได้ภายใต้การบัญชาการแบบรวมศูนย์ (unified command) โดยปกติมีการจัดโครงสร้าง
ระบบเพื่อการปฏิบัติงานใน 5 สายงานหลัก คือ ส่วนบัญชาการ (command) ส่วนปฏิบัติการ (operation) ส่วน
แผนงาน (planning) ส่วนสนับสนุนกาลังบารุงหรือโลจิสติกส์(logistics) และส่วนการเงิน/การบริหารจัดการ
(finance/administration) ซึ่งมีความยืดหยุ่นในการปรับลดหรือขยายส่วนงานที่อาจจาเป็นหรือไม่จาเป็นต้อง
ใช้งาน ขึ้นอยู่กับลักษณะของเหตุการณ์นั้น ๆ
ส่วนสนับสนุน (Logistics Section) หมายถึง ส่วนที่ตอบสนองการส่งกาลังบารุงที่จาเป็น และ
ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร สวัสดิการและความมั่นคงของมนุษย์
พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และงบประมาณและการบริจาค เพื่อให้การจัดการในภาวะ
ฉุกเฉินดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจในแต่ละด้านร่วมกัน
จัดทา ขอบเขต แผนงาน ภารกิจ และโครงสร้างภายในของส่วนฯ
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command Post) หมายถึง สถานที่ที่จัดตั้งขึ้นในพื้นที่เพื่อใช้ใน
การดาเนินภารกิจหลัก ศูนย์บัญชาการอาจจะตั้งอยู่รวมกันกับฐานที่ตั้งหรือสถานที่อื่นๆ ที่จัดตั้งขึ้น เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการจัดการเหตุฉุกเฉิน
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency Operations Center) หมายถึง สถานที่ที่ใช้ประสานงาน
ด้านข้อมูลข่าวสารและทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉิน (การ
ปฏิบัติการในสถานที่เกิดเหตุ) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินอาจเป็นสถานที่ชั่วคราวหรืออาจเป็นสถานที่ศูนย์กลาง
หรือสถานที่มั่นคงถาวรกว่าหรืออาจจัดตั้งในองค์กรในระดับสูงกว่า หรืออาจจัดตามภารกิจหลักแต่ละด้าน หรือ
จัดตามขอบเขตอานาจหน้าที่และพื้นที่รับผิดชอบ
ศูนย์ประสานข้อมูลร่วม (Join Information Center : JIC) หมายถึง สถานที่ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทาหน้าที่
ประสานข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉิน ศูนย์ประสานข้อมูล
ร่วมเป็นจุดกลางของการติดต่อสาหรับสื่อข่าวทุกประเภท
ศูนย์พักพิงชั่วคราว (Temporary shelter) หมายถึง สถานที่เพื่อให้ผู้ประสบภัยใช้อยู่อาศัยเมื่อไม่
สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยตามปกติได้ อาจเป็นสถานที่ที่สร้างจากวัสดุชั่วคราว เช่น เต็นท์ บ้านจากวัสดุ
สังเคราะห์ ที่พักอาศัยชั่วคราวชนิดอื่นหรือในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง อาจเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย
หรือเป็นเอกสารที่จัดทาต่างหาก โดยมีรายละเอียดด้านบุคลากร สถานที่ ระยะเวลา และแนวทางในการปฏิบัติ
อย่างชัดเจน

หน่วยงานสนับสนุน (Supporting Agency) หมายถึง หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน และ/
หรือให้ความช่วยเหลือด้านทรัพยากรแก่หน่วยงานอื่นๆ
องค์กรปฏิบัติการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Centre : EOC) หมายถึง
สถานที่ที่มีเครื่องมืออุปกรณ์พร้อม เป็นศูนย์กลางเพื่ออานวยการและประสานการปฏิบัติหน้าที่ในห้วงเวลา
ของการเผชิญเหตุการณ์ภัยพิบัติ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์สั่งการ ให้แนวนโยบายปฏิบัติการ และอานวย
ความสะดวกด้านการประสานงานสาหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การเผชิญเหตุการณ์
ฉุกเฉิน
มีประสิทธิภาพ
เอกภาพในการบัญชาการ (Unity of Command) หมายถึง หลักการของระบบการบัญชาการ
เหตุการณ์ที่กาหนดให้แต่ละบุคคลที่ทาหน้าที่ตอบโต้เหตุฉุกเฉินจะได้รับการมอบหมายให้อยู่ภายใต้
ผู้ควบคุมดูแลเพียงหนึ่งคนเท่านั้น

ภาคผนวก ง
พื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆ
ตาบลเขาน้อย มีเส้นทางที่เชื่อมสู่จังหวัดอื่น ๆ เช่น นครราชสีมา สระบุรี ชัยภูมิ
ซึ่งทาให้มีการเกิดอุบัติเหตุได้บ่อยครั้ง จากการคมนาคมช่วงเทศกาล

ภำคผนวก จ
สถำนที่สำคัญที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ
ลำดับที่
-

รวม

สถำนที่
-

ที่ตั้ง
-

หมำยเหตุ

ภาคผนวก ฉ-1 : บัญชีรายชื่อบุคลากรหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
วิทยุสื่อสาร
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร
ส่วนราชการ
นามเรียกขาน
ความถี่
หมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร
นายก อบต.เขาน้อย
อบต.เขาน้อย
157.357 036788602
036788602
รองนายก อบต.เขาน้อย
157.357 036788602
036788602
รองนายก อบต.เขาน้อย
036788602
036788602
นายอาเภอลาสนธิ
กาหลง
157.357 036633374
036633374
ปลัดอาเภอหัวหน้ากลุ่มงาน
157.357 036633374
036633374
บริหารงานปกครอง
ปลัดอาเภอหัวหน้าฝ่ายอานวย
ความเป็นธรรม

157.357 036633374

036633374

ปลัดอาเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียน
และบัตร

157.357 036633374

036633374

ปลัดอาเภอหัวหน้าฝ่ายความ
มั่นคง

157.357 036633374

036633374

นายก อบต.ซับสมบูรณ์
(ข้างเคียง)

0819474885

นายก อบต.ซับตะเคียน
(ข้างเคียง)

036788600

036788601

ท้องถิ่นอาเภอลาสนธิ
สถานีตารวจภูธรลาสนธิ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลเขาน้อย

036793439
036633389
036788588

036793439

036633221

036633221

036497093

036497093

สาธารณสุขอาเภอ
พัฒนาชุมชนอาเภอ
เกษตรอาเภอ
ปศุสัตว์อาเภอ
สานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อาเภอท่าหลวง

หมายเลข
โทรศัพท์มือถือ
0861234832
0884606369
0892102633

การประปาภูมิภาคอาเภอชัย
บาดาล

036461565

036461565

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

036770162

036770161

0632653186

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

036770147

036770147

0892033819

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

036770160

036770160

0819879756

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด
ลพบุรี
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวง
ลพบุ
ี
ผู้พิพรากษาหั
วหน้าศาลเยาวชน

036770158

036770158

0613891001

036422621

036618730

036422766

036422766

036414571

036414758

036792041

036792045

036413927

036413927

036785960-9

036785969

และครอบครัว
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด
ชัยบาดาล
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการ
สงครามพิเศษ
ผู้บัญชาการศูนย์อานวยการ
สร้างอาวุธศูนย์การ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
และพลั
งงานทหาร
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที
่

0869994455

036422856-7

13
ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืน
ใหญ่

036486444

ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก

036486415

036486417

ผู้บัญชาการกองพลทหารปืน
ใหญ่
ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ 1

036786374

036786374

0645865306

036412413

036413388

08818835913

ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ
ผู้อานวยการโรงพยาบาล
อานันทมหิดล

036411086
036785891

0818533554
0813446004

ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 31
รักษาพระองค์

036771034

0816200179

ผู้บังคับการกองบิน 2

036486380-2

0855532069

0890880299

ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัด
ลพบุรี
อัยการจังหวัดลพบุรี

036411607

036412156

036770143

036770202

0899207736

อัยการจังหวัดคดีศาลแขวง
ลพบุ
รี งหวัดคดีเยาวชนและ
อัยการจั

036770151

036770140

0843613701

036770201

036770204

0922462287

อัยการจังหวัดชัยบาดาล

036792049

036792049

0614030911

อัยการคุ้มครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทางกฎหมายและการ
บังคับคดีจังหวัดลพบุรี

036770004

036770004

0614030911

ปลัดจังหวัดลพบุรี
หัวหน้าสานักงานจังหวัดลพบุรี

036770133
036770139

036770009
036770139

0899019727
0892034314

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี

036413363

036413363

0815508459

พัฒนาการจังหวัดลพบุรี

063770135

036770135

0848740559

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ลพบุรี

036770157

036770000

0819851714

หัวหน้าสานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี

036770148

036770148

0899616956

นายอาเภอเมืองลพบุรี

036420842

036420842

0818674208

นายอาเภอชัยบาดาล

036461366

036461366

0818674269

นายอาเภอโคกสาโรง

03644115

036441115

0818674236

นายอาเภอบ้านหมี่

036471251

036471251

0818674231

นายอาเภอท่าวุ่ง

036481211

036481211

0818674270

นายอาเภอพัฒนานิคม

036491433

036491433

0818674273

นายอาเภอสระโบสถ์

036439111

036439111

0818674288

นายอาเภอท่าหลวง

036497087

036497087

0818674288

นายอาเภอหนองม่วง
นายอาเภอโคกเจริญ

036431494
036795084

036431494
036651151

0818674304
0818674299

นายอาเภอลาสนธิ

036633374

036633374

0818674301

ครอบครัวจังหวัดลพบุรี

หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียน
ภาค 1 สาขาจังหวัดลพบุรี

036414095

036424621

0861344969

ผู้อานวยการการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ)
จัผูง้จหวั
ดลพบุรี าส่วนภูมิภาค
ัดการการไฟฟ้

036413652

036413652

0891558493

036413290

036422660

0812808696

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อาเภอท่าวุ้ง

036481236

036481236

0898005678

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อาเภอโคกสาโรง

036441799

036441799

0818161005

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อาเภอบ้านหมี่

036471072

036471640

0819449145

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อาเภอหนองม่วง
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อาเภอสระโบสถ์
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อาเภอโคกเจริญ

036431496

036431496

0895269376

036439114

036439114

0831677377

036651086

036651086

0817549976

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อาเภอพัฒนานิคม

036436034

036436239

0814069082

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อาเภอท่าหลวง

036497136

036497136

0861299364

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อาเภอชัยบาดาล
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อาเภอลาสนธิ
ผู้บัญชาการเรือนจากลางลพบุรี

036432024

036461989

0898595032

036633309

036633309

0898012214

036411068

036413554

0982596470

ผู้บัญชาการเรือนจาอาเภอชัย
บาดาล
ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัด
ลพบุรี

036776568-9

036776568

0861265656

036782208-9

036782208-9 0819090171

จังหวัดลพบุรี

หน.สนง.ยุติธรรม จ.ลพบุรี

036782206-7

036782206

0819621617

ผอ.สนง.บังคับคดีจังหวัดลพบุรี

036782200-1

036782202

0854881982

ผอ.สนง.บังคับคดีจังหวัดลพบุรี
สาขาอาเภอชัยบาดาล
ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน จ.ลพบุรี

036792073

036792075

0847001635

036782203-4

036782203

0899681157

036422121

036412731

0899011198

036414032

036411296

06114035454

ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี

036423970

036423970

0856609804

ประมงจังหวัดลพบุรี
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี
สหกรณ์จังหวัดลพบุรี
ผอ.สนง.จัดรูปที่ดินและ
จัดระบบนาเพือ่ เกษตรกรรมที่
ผู้อานวยการสานักงาน
ชลประทานที่ 10
ผู้อานวยการโครงการ
ชลประทานลพบุรี

036770002
036421194
036411008
036486804

036770209
036411629
036427657
036486804

0818346977
0913799956
0922638249
0818876528

036486672

036486672

0819114762

036642512

036642512

0818883786

ผอ.โครงการส่งนาและ
บารุงรักษาโคกกะเทียม
ผอ.โครงการส่งนาและ
บารุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์
ผอ.โครงการก่อสร้าง 1 สานัก
ชลประทานที่ 10
หัวหน้าโครงการปฏิบัติการคันคู
นาที่ 10
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี

036486361

036486360

0910708295

036494311

036494291

0818888532

036494250

036494250

0848746220

036486804

036486804

0818876528

036708805

036708802

0819340061

ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัด
ลพบุรี สาขาชัยบาดาล
ผอ.ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและ
เยาวชน เขต 11 จ.ลพบุรี
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ลพบุ
รี งหวัดลพบุรี
เกษตรจั

หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ลพบุรี

036412938

036421664

0922642310

ผู้อานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
ลพบุรี

036499224

036499225

0822368505

ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดิน
ลพบุรี
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ลพบุรี

036658356

036658179

0818532783

036633070

036633070

0819480415

ผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
ลพบุ
ผอ.ศูรนี (รก.)
ย์วิจัยและพัฒนาเมล็ด

036461038

036461038

036499180

036499180-1 0931393030

036510521

036510521

พันธุ์พืชลพบุรี
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
นาจืดลพบุรี
หน.ศูนย์ผลิตนาเชือแช่แข็งพ่อ
พันธ์ผสมเทียมลาพญากลาง (รก.
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ลพบุรี
ผู้อานวยการโรงพยาบาลมะเร็ง
ลพบุรี
ผอ.โรงพยาบาลพระนารายณ์
มหาราช
ผู้อานวยการโรงพยาบาลบ้านหมี่

0882926186

0851376904
0885744585

036612515

036411386

0861258787

036422501

036421679

0818402369

036785444

036785416

0812807755

036472051-6

036472051-6

ผู้อานวยการโรงพยาบาลชัย
บาดาล

036461022

036462040

0867883733

ผู้อานวยการโรงพยาบาลโคก
สาโรง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลท่าวุ้ง

036624942

036624950

0899007099

036622709

036622709

0899001444

ผู้อานวยการโรงพยาบาล
พัฒนานิคม
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสระ
โบสถ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลท่า
หลวง

036491341

036491073

0818051040

036647022

036647288

036497105

036646342

0818051540

ผู้อานวยการโรงพยาบาลโคก
เจริ
ผู้อญานวยการโรงพยาบาลลาสนธิ

036651106

036651107

0818532428

036633185
036431585

036633183
03671586

0813002407
0899001444

036770142

036770142

0886479778

สรรพสามิตพืนที่ลพบุรี

036424743

036424743

0812800355

สรรพากรพืนที่ลพบุรี

036770192

036770192

0812611329

ธนารักษ์พนที
ื ่ลพบุรี

036770159

036770132

0618236144

ผอ.สนง.คณะกรรมการกากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยจังหวัดลพบุรี

036421770

036421633

0811748970

แรงงานจังหวัดลพบุรี (รก.)

0367702008

036770207

0632689771

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดลพบุรี

036770214-5

036770213

0818532305

ประกันสังคมจังหวัดลพบุรี
(รก.)
จัดหางานจังหวัดลพบุรี

036421670

036413499

0818295883

036422906
036426947

036420365
036426948

0959191654
0854838304

036770206

036770206

0819875241

ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริม
และสนับสนุนวิชาการ 8

036658218

0364991843

0818346774

ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พงึ่
จังหวัดลพบุรี

036491478

036491478

0857243226

ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพและ
อาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ 5
รอบ จังหวัดลพบุรี

036791642-3

036791643

0818522836

หน.สนง.เคหะชุมชนลพบุรี
หัวหน้าบ้านพักเด็กและ
ครอบครัวจังหวัดลพบุรี

036784845-6
036689844

036784845-6 0816751306
036689845 0844394984

ผู้อานวยการโรงพยาบาลหนอง
ม่วง
คลังจังหวัดลพบุรี

ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัดลพบุรี
พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดลพบุรี

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเอง
จังหวัดลพบุรี
ขนส่งจังหวัดลพบุรี

036771110

036621755

0892031554

ผู้อานวยการสานักงานทาง
หลวงที่ 11
ผอ.แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1

036412378

036422061

0818360591

036411602

036422061

0816680418

ผอ.แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2
(ลานารายณ์)
ผอ.แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี

036461288

036461288

0818461695

036412660

0366421683

0817904680

ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่า
ภูมิภาค สาขาลพบุรี

036414423

036414423

0629297953

ศึกษาธิการภาค 1

036411157

036412520

0819711203

ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี (ใน
โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ฯ)

036776772

036776772

0899003232

ผอ.สนง.เขตพืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

036421682

036421906

0845796663

ผอ.สนง.เขตพืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

036441496

036771497

0818660796

ผอ.สนง.เขตพืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5

036507454

036507445

0985429426

ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดฯ

036413582

036422624

0819416385

ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีวศึกษาภาคกลาง
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษา
พิเศษเขตการศึกษา 6 จังหวัด
ลพบุรี

036422542

036422542

036776259

036776260

0866670145

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
รามคาแหงสาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติจังหวัดลพบุรี

036414053-4

036776026

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี

036422605

036422610

0898015818

ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิค
ลพบุรี
ผอ.วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีลพบุรี
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัด
ช่างลพบุรี

036411083

036411666

0819474995

036491375

036491375

0922836207

036420950

036784833

0611911463

ผู้อานวยการวิทยาลัย
อาชีวศึกษาลพบุรี

036626242

036421245

0618165666

ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพ
โคกสาโรง

036708093

0367108094

0817941542

ผู้อานวยการโรงเรียนพิบูล
วิทยาลัย
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย
ผู้อานวยการโรงเรียนลพบุรี
ปัญญานุกูล

036411051

036422612

0871184162

036650261

036650261

0871227522

036412014

036412014

0819464319

ผู้อานวยการโรงเรียนพระ
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาล
ผู้อานวยการโรงเรียนโคกกะ
เทียมวิทยาลัย
ผู้อานวยการโรงเรียนเมืองใหม่
(ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ 33
พาณิชย์จังหวัดลพบุรี

036412586
036411043
036486333

036413111
036411043
036486333

0851943595
0890056999
0819032176

036420187

036420187

0896057227

036421992

036421668

0819739853

หน.สนง.พัฒนาธุรกิจการค้า
จังหวัดลพบุรี

036413390

036421347

0899011192

การค้าภายในจังหวัดลพบุรี

036413150

036424856

0899011058

สถิติจังหวัดลพบุรี

036770130

036770138

0909804206

ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี

036411098

036411098

0922460069

หัวหน้ากลุ่มงานอุตุนิยมวิทยา
อุทกบัวชุม
วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี

0890908192
036414257

036414257

0818494291

ผอ.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
สมเด็จพระนารายณ์
ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลป
ลพบุรี
ผู้อานวยการสานักศิลปากรที่ 4
ลพบุรี
อุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี

036414372

036411458

0898126605

036412510

036412510

0817577768

036412510

036412510

0848728974

036411991

036424478

0922598498

036427650

036427671

0817520797

ผอ.สานักงานส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา
จัประธานหอการค้
งหวัดลพบุรี า

0890908192

ประธานอุตสาหกรรมจังหวัด
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จังหวัดลพบุรี
ผอ.สานักบริหารพืนที่อนุรักษ์ที่
๑ (สาขาสระบุรี)
หัวหน้าป่าสงวนแห่งชาติป่า
ชัยบาดาล
หัวหน้าป่าสงวนแห่งชาติป่าวัง
เพลิง ม่วงค่อม
ผอ. ศูนย์ป่าไม้ลพบุรี

พลังงานจังหวัดลพบุรี

036426949

036414725

0818236654

กระทรวงกลาโหม

036770137

036770137

0897606337

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี

036411132

036411132

0898070004

ผอ.สานักงานศูนย์การกีฬา
แห่งประเทศไทยจังหวัดลพบุรี
ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย สนง.ลพบุรี
สารวัตรสถานีตารวจท่องเที่ยว
ลพบุรี
รองผู้อานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในจังหวัดลพบุรี
(ฝ่ายทหาร)
ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี

036412621

036412620

0851249002

036770096-7

036770098

0868965508

036770170

036770171

0819434821

036770211

036770222

0922468401

หน.สนง.กองทุนฟืน้ ฟูและ
พัฒนาเกษตรกรฯ
หน.สนง.สภาเกษตรจังหวัด
ลพบุ
ี กงานพระพุทธศาสนา
ผอ.สรานั

036784929

0652396355

036776162

0819049468

036422044

036422166

0815339900

036421594

036424401

0819467777

ผู้อานวยการการเลือกตังประจา
จังหวัดลพบุรี

036424400

036424401

0896424475

ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช.
ประจาจังหวัดลพบุรี
ผู้อานวยการสานักตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัดลพบุรี

036770263-4

036770264

0922714716

036770205

036770216

0897444524

บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดลพบุรี

036422221

036421342

0893210089

ผู้จัดการสานักงานบริการลูกค้า
กสท ลพบุรี
หัวหน้าสานักงานเคหะชุมชน

036421687

036421687

0813503016

จังหวัดลพบุรี
ประธานกรรมการการเลือกตัง
ประจาจังหวัดลพบุรี

หัวหน้าไปรษณีย์ลพบุรี

036411006

036411006

0917720556

ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารง
ธรรมจังหวัด
ผู้อานวยการกลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (รก.)
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ

036770136

036770136

0892034316

036770177

036770177

0892034315

036770165

036770165

036770150

036770165

0840130853

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

036770150

036770150

0861714787

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

036770158

036770233

จ่าจังหวัดลพบุรี

036770009

036770173

0811721761

ป้องกันจังหวัดลพบุรี (รก.)

036770219

036770219

0818759258

เสมียนตราจังหวัดลพบุรี

036770141

036770141

ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัด
ลพบุ
ผู้บังคัรบี การตารวจภูธรจังหวัด

036411657

0939655535

รอง ผบ.ภ.จว.ลพบุรี

036411657

0875579499

รอง ผบ.ภ.จว.ลพบุรี

036411657

0819662238

รอง ผบ.ภ.จว.ลพบุรี

036411657

0898924646

รอง ผบ.ภ.จว.ลพบุรี

036411657

0989365641

รอง ผบ.ภ.จว.ลพบุรี

036411657

0867889395

รอง ผบ.ภ.จว.ลพบุรี

036411657

0982566168

รอง ผบ.ภ.จว.ลพบุรี

036414416-8

0847575545

ผกก.สภ.เมืองลพบุรี
ผกก.สภ.บ้านหมี่

036471260
036481247

036422909
036481247

0813164682
0817101935

ผกก.สภ.ท่าวุ้ง

036491339

036639150

0818148517

ผกก.สภ.พัฒนานิคม

036461300

036461300

0948414646

ลพบุรี

ผกก.สภ.ชัยบาดาล

036776715-6

036441333

0875539999

ผกก.สภ.โคกสาโรง

036431333

0 3943 2214 08 6677 8898

ผกก.สภ.หนองม่วง

036439108

036439108

0866063836

ผกก.สภ.สระโบสถ์

036793452

036793452

0854416644

ผกก.สภ.ลาสนธิ

0367951407-8

036795108

0814477359

ผกก.สภ.โคกเจริญ

036497126

036646055

0819482967

ผกก.สภ.ท่าหลวง

036780042-6

036780040

0869885007

ผกก.สภ.ท่าหิน

036689827

03668 9828

0816665396

ผกก.สภ.ม่วงค่อม

036653118

036776354

0831089559

ผกก.สภ.เพนียด

036499204

036499204

0813112565

ผกก.สภ.โคกตูม

036789262

036789262

0979241625

สวญ.สภ.มะนาวหวาน

036785556

036785555

0949191959

สว.สภ.บ้านข่อย
สว.สภ.ท่าโขลง

036489012
036776158

036489012
036776157

0863454118
0818539373

สว.สภ.บ้านเบิก

036483119

03648 3119

0895120562

สว.สภ.โคกสลุง

036776565

036776565

0982575301

นวท.(สบ.2) หน.สพฐ.จว.ลพบุรี

036411754

สารวัตรสถานีตารวจทางหลวง
3ฯ
สารวัตรสถานีตารวจท่องเที่ยว
2ฯ
สารวัตรกองกากับการ 1
บก.ส.1
สารวัตรตรวจคนเข้าเมือง

036487270

036487271

813351510

036424515

036424515

0833131579

036411556

036411556

0870701279

036424686

036424862

จังหวัดลพบุรีฯ
ประธานสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดลพบุรี

0843375320

036613499

0818439870

ประธานหอการค้าจังหวัดลพบุรี

036413964

036413964

0814439424

891799292

นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว
จังหวัดลพบุรี และ ประธาน
กรรมการลพบุรีอินน์กรุ๊ป

036412300

036412802

ประธานศูนย์การให้และ
ช่วยเหลือสังคมจังหวัดลพบุรี
ประธานชมรมผู้รักต้นไม้จังหวัด
ลพบุรี
ประธานชมรมโรงสีข้าวจังหวัด
ลพบุรี
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด
ลพบุรี
ประธานชมรมสตรีวุฒิสภา

0818213170

0818512000
036411678
036471241

036411957

0840943371

36471241 0896665620

036414258

036414258

0892011201

036640364

036640364

0890824499

036770007

036770007

036770133

036770133

036770007

036770007

ผู้จัดการธนาคารออมสิน เขต
ลพบุรี (อ.ท่าวุ้ง)

036481500-1

036481500-1 0812806732

ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขา
ลพบุรี
ผจก.ธนาคารออมสิน สาขาวง
เวียนสระแก้ว
ผจก.สาขาอาวุโส
ธนาคารกรุงไทย สาขาลพบุรี

036411072

036411072

0899001352

036414256

036411045

0819487651

036420956

036420956

0840757850

ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME
ครบวงจรจังหวัดลพบุรี
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี
เลขานุการนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดลพบุรี
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด
ลพบุรี

0899019727

รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด
ลพบุรี

ผจก.ธนาคารกรุงไทย จากัด วง
เวียนสระแก้ว
ผอ.สนง.ธนาคารเพือ่ การเกษตร
และสหกรณ์ จ.ลพบุรี
ผจก.ธนาคารเพือ่ การเกษตร
และสหกรณ์สาขาลพบุรี

036413678

036413723

0840757325

036424965-6

036413995

0818658620

036411973

036413158

0837848883

ผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาวงเวียนสระแก้ว
ผู้จัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขาวงเวียนสระแก้ว
ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ จากัด
มหาชน สาขาลพบุรี

036420028

036422645

0819016973

036422602

036422601

0819910018

036411084

036412622

0818522988

ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ จากัด
มหาชน สาขาสระแก้ว
ผู้จัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขาลพบุรี
ผู้จัดการธนาคารทหารไทย
สาขาลพบุรี
ผู้จัดการธุรกิจสาขา (บริการ
และลูกค้าสัมพันธ์) ธนาคาร
ทหารไทย จากัด สาขาวงเวียน
ว
ผูสระแก้
้จัดการธนาคารกสิ
กรไทย
สาขาถนนสุระสงคราม

036412561

036412301

0817945033

036411600

036411599

0840995383

036411945

036412093

036413369

036422915

0854879635

036617278

036413761

0816550902

ผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย
(สาขาวงเวียนสระแก้วลพบุร)ี

036613770-1

036413733

0869770834

ผู้จัดการธนาคารเกียรตินาคิน
สาขาลพบุรี

036626099

036626059

ผู้จัดการธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ สาขาลพบุรี

036784455-7

036784455-7 0928234756

ผู้จัดการธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม

036784445-7

036784448

0859808029

ประธานชมรมสื่อมวลชนลพบุรี

0813730838

นายกสมาคมผู้สื่อข่าว
หนังสือพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์
ภูมิภาคจังหวัดลพบุรี

036413328

0818615479

สมาคมนักจัดรายการวิทยุและ
สื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี

036411937

036627088

หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง
จังหวัดทหารบกลพบุรีระบบ
เอ.เอ็ม ความถี่ 1197 กิโลเฮิร์ต
98.75 เมกะเฮิร์ต

036413115

036627088

ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียง
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ระบบ เอ.
เอ็มความถี่ 612,711กิโลเฮิร์ต

036486433-4

036486444

ผู้อานวยการสถานี
วิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ
02 ลพบุรี ระบบเอ.เอ็ม ความถี่
765 กิโลเฮิร์ต
รายการลพบุรีโซน วานรเรดิโอ
94.25 MHz
รายการ เขย่ง-ก้าว-กระโดด

036486555

036486555

ผู้สื่อข่าวประจาจังหวัดลพบุรี
สานักข่าววิทยุ INN

036489184

0851540721

ผู้สื่อข่าวประจาจังหวัดลพบุรี
สานักข่าววิทยุ INN
ผู้สื่อข่าวประจาจังหวัดลพบุรี
สานักข่าว จีจีนิวส์
ผู้สื่อข่าวประจาจังหวัดลพบุรี
น.ส.พ.ไทยรัฐ

0819275658

0851548916

0819275658

0894449611

036617639

0814930129

ผู้สื่อข่าวประจาจังหวัดลพบุรี
น.ส.พ.ไทยรัฐ

036441541

0817801220

0819949474

0933258647

0890808160
0878271636

ผู้สื่อข่าวประจาจังหวัดลพบุรี
น.ส.พ.ไทยรัฐ
ผู้สื่อข่าวประจาจังหวัดลพบุรี
น.ส.พ.มติชน/ข่าวสด/รักไทย
ผู้สื่อข่าวประจาจังหวัดลพบุรี
น.ส.พ.เดลินิวส์

036461186

0863515721

036621715

0806668338

ผู้สื่อข่าวประจาจังหวัดลพบุรี
น.ส.พ.เดลินิวส์

036422675

ผู้สื่อข่าวประจาจังหวัดลพบุรี
หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย

036411994

บรรณาธิการ น.ส.พ.แสงธานี
หนังสือพิมพ์แสงธานี
บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์
ลพบุรีโพสท์

036617639

0814930129

036613260

0814674769

บรรณาธิการ น.ส.พ.เสียง
ประชาชน
บรรณาธิการ น.ส.พ.มิตรภาพ

036426746

0860150678

บรรณาธิการ น.ส.พ.ชาติประชา

036613959

บรรณาธิการ น.ส.พ.เสียงบ้านหมี่

036472033

บรรณาธิการ น.ส.พ.เครือข่าย
สังคม
ผู้สื่อข่าวประจาจังหวัดลพบุรี
น.ส.พ.ภูมิไทยนิวส์

0817940473

ผู้สื่อข่าวประจาจังหวัดลพบุรี
น.ส.พ.เสียงท้องถิ่น

036424487

0890007333

บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์
ขวัญเมือง
บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์อิสระ

036412265

0812976570

036412193,422 036412193
443

0818029427

0891227736
0819463680
036626143

0817442719

0860150678
091262 2263

0871181256
0844995693

ผู้สื่อข่าวประจาจังหวัดลพบุรี
น.ส.พ.ชาติหลักไชย
บรรณาธิการ น.ส.พ.พลเมือง

036622224

บรรณาธิการ น.ส.พ.ลพบุรีนิวส์

036413737

036411994

0898886490
0 3662 6143 08 1942 5668
0818615479

บรรณาธิการ น.ส.พ.มิตรสาร

0961096420

บรรณาธิการ น.ส.พ.วานรนิวส์

0890808160

ผู้สื่อข่าว น.ส.พ.วานรนิวส์

036613260

0814674769

ผู้สื่อข่าวประจาจังหวัดลพบุรี
น.ส.พ.ภูมิไทยนิวส์

0897799424

บรรณาธิการ น.ส.พ.หนองม่วง
นิวส์
บรรณาธิการ น.ส.พ.สามยอด
นิบรรณาธิ
วส์ การ น.ส.พ.สายยอด

089413 9557

0805572761

นิผู้จวัส์ดการเคเบิลทีวีลพบุรี

036421440

036677881

0890105166

บรรณาธิการข่าว สานักข่าว
W.G.
ผู้สื่อข่าวประจาจังหวัดลพบุรี

036618197

036618197

0890855621

0815874980
0839015245

0891227736

สานักข่าว W.G.
ผู้อานวยการสถานีโทรทัศน์
MONKEY CHANNAL ลพบุรี

036413720

0817807739

ผู้สื่อข่าวประจาจังหวัดลพบุรี
สถานีวิทยุโทรทัศน์ฯช่อง 5

036422675

0865745485

ผู้สื่อข่าวประจาจังหวัดลพบุรี
สถานีวิทยุโทรทัศน์ฯช่อง 5

036616135

0866189369

ผู้สื่อข่าวประจาจังหวัดลพบุรี
สถานีวิทยุโทรทัศน์ฯช่อง 3

036489184

0851540721

ผู้สื่อข่าวประจาจังหวัดลพบุรี
สถานีวิทยุโทรทัศน์ฯช่อง 3

0819275658

ผู้สื่อข่าวประจาจังหวัดลพบุรี
สถานีวิทยุโทรทัศน์ฯข่อง 7
ผู้สื่อข่าวประจาจังหวัดลพบุรี
สถานีวิทยุโทรทัศน์ฯข่อง 7
ผู้สื่อข่าวประจาจังหวัดลพบุรี
สถานีวิทยุโทรทัศน์ฯข่อง NBT
ผู้สื่อข่าวประจาจังหวัดลพบุรี
สถานีวิทยุโทรทัศน์ฯข่อง 9
ผู้สื่อข่าวประจาจังหวัดลพบุรี
สถานีวิทยุโทรทัศน์ฯข่อง 9
ผู้สื่อข่าวประจาจังหวัดลพบุรี
สถานีวิทยุโทรทัศน์ฯ THAI PBS

036424487

0890007333
0819489560

036770211

036770222

0843867171
0890899090
0875522962

036411051

036411605

0819947570

ภาคผนวก ฉ-2 : บัญชีรายชื่อองค์การสาธารณกุศล หน่วยงานเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายชื่อองค์การ
สาธารณกุศล
ลาดับที่
หน่วยงาน
เครือข่าย
-

รวม

-

สถานที่ตั้ง

-

ความเชี่ยวชาญ

-

หมายเลข
โทรศัพท์
-

โทรศัพท์
มือถือ
-

จานวนสมาชิก
ที่ปฏิบัติงานได้
-

ภำคผนวก ฉ-3 : บัญชีรำยชื่อผู้เชี่ยวชำญด้ำนสำธำรณภัย
ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

สังกัดหน่วยงำน

หมำยเลขโทรศัพท์

ผู้เชี่ยวชำญด้ำน

-

-

-

-

-

ภำคผนวก ฉ-4 : บัญชีฐำนข้อมูลอำสำสมัคร (OTOS)
ลำดับที่

ชื่อ – นำมสกุล

ที่อยู่ หมู่ /
ตำบลเขำน้อย

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

นายสมชาย พูลเอี่ยม
นายปริญญา หล่่าพระธาตุ
นายสัมฤทธิ์ ภูมิโคกรักษ์
นายมิตร ดอกดวน
นายประมวล ศรีวิเชียร
นายอ่านวย ต้านกลางดอน
นายสายัญ ง่วงกลางดอน
นางสุนันท์ อยู่พร้อม
เสถี่ยร จุปะมะนัย
นางสาวไพริน แร่ป้อง

1
1
2
2
2
3
3
4
4
5

0898205633
089-8070306
0861267670
0892870620
0923176778
0881152670
0849202240
089-0889943
0854795451
085-4924388

บัญชีฐำนข้อมูลผู้ปฏิบัติงำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

หน่วยงานที่สังกัด
อบต. เขาน้อย (รพ.ล่าสนธิ)
อบต. เขาน้อย (รพ.ล่าสนธิ)
อบต. เขาน้อย (รพ.ล่าสนธิ)
อบต. เขาน้อย (รพ.ล่าสนธิ)
อบต. เขาน้อย (รพ.ล่าสนธิ)
อบต. เขาน้อย (รพ.ล่าสนธิ)
อบต. เขาน้อย (รพ.ล่าสนธิ)
อบต. เขาน้อย (รพ.ล่าสนธิ)
อบต. เขาน้อย (รพ.ล่าสนธิ)
อบต. เขาน้อย (รพ.ล่าสนธิ)
อบต. เขาน้อย (รพ.ล่าสนธิ)
อบต. เขาน้อย (รพ.ล่าสนธิ)

ค่าน่าหน้า
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นางสาว
นาย
นาย

ชื่อ - สกุล
ที่ยังปฏิบัติงานอยู่ปัจจุบัน
ชื่น วิเศษศิลป์
ด่ารงค์ เชื้อพัฒนา
ทรงพล เสิงขุนทด
ภิญโญ ใฝ่ใจดี
มณเฑียร ค่าเชียง
วิเชียร แสนสัตรา
วิศาล จันทรศาล
สง่า กิ่งจันทร์
หล่อ ภูมิโคกรักษ์
ตรีทิพยนิภา แร่ป้อง
พัลลภ ภูมิโคกรักษ์
สมบูรณ์ บุตรโคตร

ภำคผนวก ฉ-5 : บัญชีฐำนข้อมูล อปพร.
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

คำนำหน้ำ

ชื่อ

สกุล

เบอร์โทรศัพท์

ชื่อ

นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นส.
นาย
นาย
นาย
นาง
นาย
นาย
นาง
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย

วิศาล
พิเชษฐ์
เอกชน
พัลลภ
พยอม
วิเชียร
สาราญ
ศรี
วิชัย
ขจรศักดิ์
สาโรจน์
พล
วันชัย
สง่า
อานวย
สมหมาย
ขนิษฐา
กิจสุพล
ทรงพล
โกวิทย์
สุนันท์
เสถียร
วิเชียร
สมบาง
สายบัว
อนันต์
วีระ
หนูแดง
สมชิด

จันทรศาล
พุ่มพวง
วันจันทร์
ภูมิโคกรักษ์
เที่ยงสันเทียะ
เคียงขุนทด
ภูมิโคกรักษ์
เกากลางดอน
ดือขุนทด
กิ่งจันทร์
ขุมเงิน
มีคล้าย
โฉมพลกรัง
กิ่งจันทร์
ต้านกลางดอน
ง่วงกลางดอน
ธูปเพ็ง
เกณฑ์สันเทียะ
เสิงขุนทด
ง่วงกลางดอน
อยู่พร้อม
จุปะมะนัย
แสงสัตรา
สู้ศึก
พะนอ
คาจีนสี
คาจีนศรี
ลือชัย
แร่ป้อง

0861234832
'083-9928158
086-2077697
087-1186874
'085-3842665
'089-2102633
'089-2372815
'085-1801656
'080-6649357
'061-7078511
'062-5267675
'088-2414561
'080-1010850
088-1152670
'061-7078594
'081-4336646
092-2726067
'089-0889943
093-1103565
088-4606369
'087-11327068
'098-4274246
'089-0838261
'080-0203020
'098-3093110
'086-1221016

หมำยเหตุ

ภำคผนวก ช : ข้อมูลสถำนีเตือนภัย หอเตือนภัย ป้ำยเตือนภัย สัญญำณเตือนภัย และหอกระจำยข่ำว

ลำดับที่

ชนิดอุปกรณ์เตือนภัย

ที่ตั้ง

หน่วยงำนรับผิดชอบ

-

-

-

-

รวม

0

ผู้ประสำนงำน/
เบอร์โทรศัพท์
ผู้รับผิดชอบ
-

-

หมำยเหตุ

ภำคผนวก ซ
บัญชีเครื่องจักรกล ยำนพำหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

ลำดับที่
1
2
3
4
5

ประเภทเครื่องมือ
จำนวน
อุปกรณ์ ยำนพำหนะ ฯ
รถพยาบาล
1
รถปิคอัพ
1
รถบรรทุกน้า
1
เครื่องช่วยหายใจ
1
เลื่อยยนต์
1

หน่วยงำน
อบต.เขาน้อย
อบต.เขาน้อย
อบต.เขาน้อย
อบต.เขาน้อย
อบต.เขาน้อย

ชื่อผู้ควบคุม/ประสำนงำน หมำยเลขโทรศัพท์
นายพัลลพ ภูมิโคกรักษ์
นายสมบูรณ์ บุตรโคตร
นายทรงพล เสิงขุนทด
นายเอกชน วันจันทร์
นายเกรียงศักดิ์ พลฉิมพันธุ์

036788602
036788602
036788602
036788602
036788602

ภำคผนวก ฌ : ข้อมูลบัญชีศักยภำพพื้นฐำนทำงด้ำนสำธำรณสุข
ข้อมูลบุคลำกรทำงกำรแพทย์ในตำบลเขำน้อย
ลำดับที่ โรงพยำบำล

แพทย์

ทันตแพทย์

เภสัชกร

พยำบำลวิชำชีพ พยำบำลเทคนิค

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข

รวม

1

รพ.สต.เขำ
น้อย

0

0

0

1

0

2

3

รวม

1

0

0

0

1

0

2

3

ภาคผนวก ญ
บัญชียานพาหนะเพื่อเตรียมการอพยพประชาชน

๑

รถยนต์กะบะบรรทุก

จานวนคนที่
เจ้าของ
บรรทุกได้
1
10 อบต.เขาน้อย

๒

รถกู้ชีพกู้ภัย

1

ที่

รายการ

จานวน

10 อบต.เขาน้อย

ภำคผนวก ฎ : บัญชีกลุ่มเปรำะบำง

ลำดับที่

ตำบล

1

เขำน้อย

รวม

เด็ก
(คน)
5

5

ประเภทกลุ่มเปรำะบำง
คนชรำ
คนพิกำร
สตรีมีครรภ์ ผู้ป่วยติดเตียง หมำยเหตุ
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
580
111
8
7

580

111

8

7

ภำคผนวก ฏ
บุคคลทีจ่ ะต้องอพยพก่อนเป็นลำดับแรก
เด็ก

ลำดับที่
๑
๒
๓
๔
๕

ชื่อ - สกุล
ด.ช. กิตติศักดิ์ ขาวจัตุรัส
ด.ช. นพรุท เปลี่ยนขุนทด
ด.ช.นพรัตน์ เปลี่ยนขุนทด
ด.ช.ภาณุพงษ์ เมืองทอง
ด.ช.นิเวศน์ นุ่มขุนทด

บ้ำนเลขที่

หมำยเหตุ

บ้ำนเลขที่

หมำยเหตุ

บ้ำนเลขที่

ลักษณะควำม
พิกำร

หมู่ 2
หมู่ 2
หมู่ 2
หมู่ 1
หมู่ 2

คนชรา

ลำดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ชื่อ - สกุล
นางสาวจานงค์ สุขสวัสดิ์
นางประเสริฐ แซ่อึ้ง
นายแดง เอ้าสูงเนิน
นางมะลิ สุดจันทึก
นางเขียว มีมาก
นางสนม เข็มเพชรโต
นางบัวพา แตงทอง
นายหวัน ตาอ้าย

หมู่ 1
หมู่ 1
หมู่ 1
หมู่ 2
หมู่ 3
หมู่ 3
หมู่ 4
หมู่ 4

คนพิการ

ลำดับที่
๑

ชื่อ - สกุล
นางติ่ง คาเชียง

219 ม.1
ทั้งหมดเป็น
ผู้ป่วยติดเตียง
ไม่สำมำรถ

๒
๓
๔
๕
๖
๗

นางสาวจานง สุขสวัสดิ์
นายบุญ เนียมขุนทด
นางมี จูมจันทึก
นายสมาน แถวไธสง
นางสาวเจริญ สวัสดี
นางนกแก้ว รือศิริ

27/1 ม.1
45 ม.2
104/1 ม.2
49 ม.4
5 ม. 5
211 ม. 4

ทั้งหมดเป็น
ผู้ป่วยติดเตียง
ไม่สำมำรถ
ช่วยเหลือ
ตนเองได้

สตรีมีครรภ์

ลำดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ชื่อ - สกุล
นางสาวรนิดา พัฒนาสืบผล
นางสาวโสภี เมยขุนทด
นางสาวพะยอม เนียมขุนทด
นางสาวขวัญใจ วะชิระชีวะ
นางสาวกนกอร ขุนทอง
นางสาวขนิษฐา เฟืองทอง
นางสาวสุวรรษา มาฟู
นางสาวศศิธร สินอิ่ม

บ้ำนเลขที่
206 ม.2
20 ม.2
17 ม.2
14 ม.3
15/1 ม.3
221 ม.2
142 ม.4
117/1 ม.4

หมำยเหตุ 1. ข้อมูลบัญชีรำยชื่อบุคคลที่จะต้องอพยพก่อนเป็นลำดับแรก
จะต้องมีกำรปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่ำงสม่ำเสมอ
2. เด็ก หมำยถึง ผู้ทีอำยุ ตั้งแต่ 10 ปี ลงมำ
3. คนชรำ หมำยถึง ผู้ที่มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป แต่ไม่สำมำรถช่วยเหลือตนเองได้

หมำยเหตุ

ภำคผนวก ฑ-1 : แผนผังกำรติดต่อสื่อสำรและเบอร์โทรศัพท์
ลำดับที่
1

หน่วยงำน
กองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณ
ภัยจัดหวัด

6

กองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณ
ภัยอำเภอ
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลเขำน้อย
สถำนีตำรวจภูธรลำสนธิ
กองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณ
ภัย อบต.ซับสมบูรณ์
พงไล้ 16

7

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค สำขำย่อย อ.ท่ำหลวง

8

กำรประปำส่วนภูมิภำค

2
3
4
5

เบอร์โทรศัพท์

หมำยเหตุ

036770199
036633374
036633183-6
036633388
0819474885

แผนผังกำรติดต่อสื่อสำร
กองอำนวยกำรป้ องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด
โทรศัพท์ 036-770199
กำรไฟฟ้ ำส่วนภูมภ
ิ ำค
สำขำย่อย กฟอ.ท่ำหลวง

กองอำนวยกำรป้ องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยอำเภอ
โทร. 0366363374

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ตำบลเขำน ้อย
โทร. 036633183

กองอำนวยกำรป้ องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย
อบต.ซับสมบูรณ์
โทร. 081947885

กองอำนวยกำรป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
อบต.เขำน ้อย
โทรศัพท์ 036788602

สถำนีตำรวจภูธรลำสนธิ
โทร. 036633388

กำรประปำส่วนภูมภ
ิ ำค
สำขำชัยบำดำล

มูลนิธพ
ิ งไล ้ 16

ภาคผนวก ฑ-2 : หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
หน่วยงาน
เหตุด่วนเหตุร้าย
เหตุไฟไหม้
เจ็บป่วยฉุกเฉิน
สายด่วนทางหลวง
ตารวจท่องเที่ยว
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หมายเลขโทรศัพท์
191
199
1669
1193
1155
1784

ภาคผนวก ฒ : แบบคาสั่งต่างๆ
- คาสั่งกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อปท.
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท.

ภาคผนวก ณ : แผนงานโครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การมุง่ เน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรม
โครงการ
ประชาชนใช้ถนน
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาล
โครงการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยใน
พืน้ ที่ตาบลเขา
น้อย

ประชาชนใน
พืน้ ที่ตาบลเขา
น้อย

ผลผลิต

ตัวชีว้ ัดโครงการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
7 วันอันตราย
ช่างเทศกาลปี
ใหม่ และ
เทศกาล
สงกรานต์
ตลอดทั้ง

-เพือ่ เป็นการ -ไม่มีอุบัติเหตุ
ป้องกันและลด ในช่วงเทศกาล
อุบัติเหตุทาง
ถนนในระหว่าง
เทศกาลต่
ง ๆ -ประชาชนใน
-การให้คาวาม
ช่วยเหลืออย่าง พืน้ ที่ตาบลเขา ปีงบประมาณ
รวดเร็วหาก
น้อยได้รบั การ
เกิดสาธารณภัย ช่วยเหลือและ
แก้ไขปัญหาที่จะ
เกิดจากภัย
ธรรมชาติได้
ทันท่วงที

พืน้ ที่ดาเนินการ
จุดบริการ
ประชาชน ต.
เขาน้อย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
50,000 สานักปลัด

งบประมาณ

ภายในพืน้ ที่
ตาบลเขาน้อย

30,000 สานักปลัด/
กองช่าง

ติดตั้งถัง
จุดชุมชน /ตลาด ติดตั้งถัง
ดับเพลิงบริเวณ เขาน้อย
ดับเพลิง
ตลาดเขาน้อย
จานวน 10 ถัง
10 ถัง

ควบคุมเหตุ
ปีงบประมาณ
อัคคีภัย ได้
2565
ทันท่วงทีและ
เกิดความ
เสียหายน้อยที่สุด

ตลาดเขาน้อย

80,000 สานักปลัด

โครงการอบรม
ให้ความรู้ขับขี่
ปลอดภัย

-ประชาชนใน ปีงบประมาณ
พืน้ ที่ไม่เสียชีวิต 2565
เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
หากขับขี่
รถจักรยานยนต์

อบต.เขาน้อย

10,000 สานักปลัด

ประชาชนผู้ขับขี่ อบรม 1 ครั้ง
รถจักรยานยนต์
จานวน 50 คน

ภาคผนวก ณ : แผนงานโครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การจัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการ
โครงการ/
กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

ผลผลิต

ตัวชีว้ ัดโครงการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

พืน้ ที่ดาเนินการ

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ
ฝึกอบรม
ผู้ปฏิบัติงาน
การแพทย์ฉุกเฉิน

ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการแพทย์
ฉุกเฉิน จานวน
15 คน

ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการแพทย์
ฉุกเฉิน มี
ความรู้ในการ
ให้การ
ช่วยเหลือ
ประชาชน

-ประชาชน
ตาบลเขาน้อย
ได้รบั การ
ช่วยเหลือด้าน
การช่วยชีวิต
และส่งต่อ
โรงพยาบาล

ปีละ 1 ครั้ง

อบต.เขาน้อย

20,000 สานักปลัด

โครงการจัด
หน่วยบริการกู้
ชีพกู้ภัยใน
ระบบบริการ
แพทย์ฉุกเฉิน

ผู้ประสบเหตุ
ต่าง ๆ

-ประชาชนใน
พืน้ ที่ได้รบั การ
ช่วยเหลือแบบ
ทันท่วงที หรือ
การปฐม
พยาบาล
เบื้องต้นก่อน
ส่งต่อ
โรงพยาบาล

-ประชาชน
ตาบลเขาน้อย
ได้รบั การ
ช่วยเหลือด้าน
การช่วยชีวิต
และส่งต่อ
โรงพยาบาล

ทั้งปีงบประมาณ อบต.เขาน้อย

420,000 สานักปลัด

ภาคผนวก ณ : แผนงานโครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเพิม่ ประสิทธิภาพการฟืน้ ฟูอย่างยั่งยืน
โครงการ/
กิจกรรม
-

กลุ่มเป้าหมาย

ผลผลิต

ตัวชีว้ ัดโครงการ

-

-

-

ระยะเวลา
ดาเนินการ
-

พืน้ ที่ดาเนินการ

งบประมาณ

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
-

ภาคผนวก ณ : แผนงานโครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
โครงการ/
กิจกรรม
-

กลุ่มเป้าหมาย

ผลผลิต

ตัวชีว้ ัดโครงการ

-

-

-

ระยะเวลา
ดาเนินการ
-

พืน้ ที่ดาเนินการ

งบประมาณ

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
-

ภาคผนวก ณ : แผนงานโครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเพิม่ ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านสาธารณภัย
โครงการ/
กิจกรรม
-

กลุ่มเป้าหมาย

ผลผลิต

ตัวชีว้ ัดโครงการ

-

-

-

ระยะเวลา
ดาเนินการ
-

พืน้ ที่ดาเนินการ

งบประมาณ

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
-

ตัวอย่าง

แบบประเมินภัยพิบัติขั้นต้น ระยะที่ 1

ภาคผนวก ด

หมายเลขอ้างอิงแบบประเมิน

แบบประเมินภัยพิบัติขั้นต้นด้านความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ ระยะที่ 1
(Initial Disaster Assessment Form)

1. สถานที่ที่ทาการประเมิน
สถานที่
ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน
อาเภอ

หมู่ที่
ตาบล
จังหวัด

พิกัด (GPS) ละติจูด (1 AT)

ลองจิจูด (1 ONG)

2. ทีมประเมินอย่างรวดเร็ว (DANA Team) ประกอบด้วย
ที่
1
2
3
4
5

ซื่อ-นามสกล

หน่วยงาน

ตาแหน่ง

โทรศัพท์

E-mail/ID LINE

3. ข้อมูลภัยพิบัติ
คาชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมายในช่องว่างที่เตรียมไวให้ และ/หรือเขียนข้อความ ตามความเป็นจริง
3.1 ประเภทและลักษณะของภัย
ประเภทของภัย
ลักษณะของภัย
( ) น้าท่วมฉับพลัน ( ) น้าท่วมขัง
( ) น้าล้นตลิ่ง
อุทกภัย
( ) น้าไหลหลาก ( ) น้าทะเลหนุน ( ) น้าป่าไหลหลาก
( ) วาตภัย
( ) อื่นๆ ระบ
ดินโคลนถล่ม

( ) การร่วงหล่น (Falls) ( ) การลิ่นไถล (Slides) ( ) การไหล (Flows)

ข้อมูลเพิ่มเติมลักษณะของภัย

1

แบบประเมินภัยพิบัติขั้นต้น ระยะที่ 1

หมายเลขอ้างอิงแบบประเมิน

3.2 ระยะเวลาการเกิดภัยพิบัติ
( ) ณ วันที่ทาการประเมิน ภัยพิบัติได้สิ้นสุดลงแล้ว
ภัยพิบัติ
เกิดขึ้นวันที่
เดือน
พ.ศ. เวลาประมาณ
สิ้นสุดวันที่
เดือน
พ.ศ. เวลาประมาณ
( ) ณ วันที่ทาการประเมิน ภัยพิบัติยังไม่สิ้นสุด
ภัยพิบัติ
เกิดขึ้นวันที่
เดือน
พ.ศ. เวลาประมาณ
3.3 สถานที่เกิดภัยพิบัติ
หมู่บ้าน/ชุมชน ________________________ หมู่ที่_______________
ตาบล ______________________________ อาเภอ _____________
จังหวัด _____________________________
พิกัด GPS ละติจูด (LAT) __________ ลองจิจูด (LONG)

น
น
น

3.4 ระดับการจัดการสาธารณภัย
( ) สาธารณภัยขนาดเล็ก โดยมีผู้อานวยการอาเภอ ผู้อานวยการท้องถิ่น และ/หรือ ผู้ช่วยผู้อานวยการ
กรุงเทพมหานคร ควบคุมและสั่งการ
( ) สาธารณภัยขนาดกลาง โดยมี ผู้อานวยการจังหวัด หรือผู้อานวยการกรุงเทพมหานคร ควบคุม
สั่งการและบัญชาการ
( ) สาธารณภัยขนาดใหญ่ โดยมีผู้บัญชาการบ้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ควบคุม สั่งการ
และบัญชาการ
( ) สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ควบคุม สั่งการและบัญชาการ
4. ข้อมูลประชากรในพื้นที่ภัยพิบัติ
4.1 ประชาชนในพื้นที่
4.1.1 ประชาชนรวม
4.1.2 ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
4.1.3 ประชาชนที่ต้องอพยพ
4.1.4 ประชาชนที่เสียชีวิต
4.1.5 ประชาชนที่บาดเจ็บ
4.1.6 ประชาชนที่สูญหาย

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

คน
คน
คน
คน
คน
คน

จานวน
จานวน

ครัวเรือน
ครัวเรือน

2

แบบประเมินภัยพิบัติขั้นต้น ระยะที่ 1

หมายเลขอ้างอิงแบบประเมิน

4.2 ประชากรแฝง
( ) มี
( ) ไม่มี
( ) ไม่ทราบ
( ) ประชากรแฝงทั้งหมด
จานวน
คน
( ) ประชากรแฝงที่ได้รับผลกระทบ จานวน
คน
4.3 ประชากรกลุ่มเสี่ยง/เปราะบาง (ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กที่ไม่มีผู้ดูแล คนพิการที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยจิตเวช คนเร่ร่อน)
( ) มี
( ) ไม่มี
( ) ไม่ทราบ
( ) ประชากรกลุ่มเสี่ยง/เปราะบาง ทั้งหมดจานวน __________ คน
( ) ประชากรกลุ่มเสี่ยง/เปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจานวน _________________ คน
5. สาธารณูปโภค
5.1 การเดินทางเข้าพื้นที่ที่ประสบภัย
( ) เดินเท้า
( ) รถจักรยานยนต์
( ) รถยนต์
( ) 4 ล้อ
( ) ขับเคลื่อนสี่ล้อ
( ) รถแทรกเตอร์ / รถที่ใช้ในการเกษตร
( ) รถไฟ
( ) เรือ
ระบุประเภท
( ) อากาศยาน
ระบุประเภท
( ) อื่นๆ
ระบุ
5.2 ระบบสาธารณูปโภค
รายการ
ถนน
ระบบไฟฟ้า
ระบบประปา
โทรศัพท์พื้นฐาน
โทรศัพท์มือถือ
วิทยุสื่อสาร
ระบบอินเตอร์เน็ต
อื่นๆ ระบุ

( ) 6 ล้อ

การใช้งาน
ใช้งานได้ปกติ
ไม่ปกติ
แต่ทางานได้ เป็นระยะ
ๆ

( ) 10 ล้อ

เสียหาย
ใช้งานไม่ได้
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6. บ้านเรือน/อาคารที่อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบ
( ) เสียหายบางส่วนสามารถอยู่ได้
( ) เสียหายบางส่วน และไม่สามารถอยู่ได้
( ) เสียหายทั้งหมด

จานวน
จานวน
จานวน

หลัง
หลัง
หลัง

7. ความต้องการความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน (โปรดลาดับความต้องการแต่ละด้าน)
7.1 ความต้องการความช่วยเหลือเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นหาและกูช้ ีพกู้ภัย
( ) รถบรรทุกนา
จานวน _____________ คัน
( ) รถกู้ภัย
จานวน _____________ คัน
( ) เรือท้องแบน/ แพยาง
จานวน _____________ ลา
( ) เครื่องปัน่ ไฟ
จานวน _____________ เครื่อง
( ) รถปัน่ ไฟ
จานวน _____________ คัน
( ) รถบรรทุกยกสูง/รถบรรทุก
จานวน _____________ คัน
( ) รถขุดตัก
จานวน _____________ คัน
( ) รถผลิตน้าดืม่
จานวน _____________ คัน
( ) รถประกอบอาหาร
จานวน _____________ คัน
( ) วิทยุสื่อสาร
จานวน _____________ เครื่อง
( ) โดรน
จานวน _____________ เครื่อง
( ) เรือผลักดันน้า
จานวน _____________ ลา
( ) อุปกรณ์กภู้ ัยทางน้า
( ) เสื้อชูชีพ
จานวน _______________ อัน
( ) อื่นๆ ระบุ
จานวน _____________ อัน
( ) รถไฟฟ้าส่องสว่าง
จานวน _____________ คัน
( ) เครื่องสูบน้าระยะไกล
จานวน _____________ เครื่อง
( ) เครื่องสูบน้า
จานวน _____________ เครื่อง
( ) รถสื่อสาร
จานวน _____________ คัน
( ) อื่นๆ ระบุ
จานวน _____________
7.2 ความต้องการความช่วยเหลือด้านอุปโภคบริโภค
( ) ถุงยังชีพ
จานวน ______________ ชุด
( ) ข้าวกล่อง
จานวน ______________ ชุด
( ) น้าดืม่
จานวน _______________ ลิตร/ ขวด
( ) เสื้อผ้า
จานวน _____________ ชุด
( ) ยารักษาโรค
จานวน ______________ ชุด
( ) อาหาร / เครื่องใช้สาหรับเด็กอ่อน
จานวน ______________ ชุด
( ) สุขาเคลื่อนที่
จานวน _______________ ห้อง
( ) ของใช้ส่วนตัว (สบู่แชมพู ยาสีฟัน แปรงสีฟัน) จานวน ______________ ชุด
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( ) ไฟฉาย
จานวน
( ) ยากันยุง
จานวน
( ) ผ้าอนามัย
จานวน
( ) ชุดชั้นในชาย
จานวน
( ) ชุดชั้นในหญิง
จานวน
( ) กระดาษชาระ
จานวน
( ) น้ามันเชื้อเพลิง
จานวน
( ) ถุงดาสาหรับขับถ่าย
จานวน
( ) ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น
จานวน
( ) เต้นท์สนาม
จานวน
( ) ครัวกลาง/โรงประกอบอาหาร/โรงประกอบเลี้ยง
ผลิตได้
( ) อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย คนชรา คนพิการ จานวน
( ) ชุดเครื่องนอน (หมอน ผ้าห่ม เสื่อ มุ้ง)
จานวน
( ) อื่นๆ
ระบุ
7.3 ความต้องการความช่วยเหลือด้านสาธารณประโยชน์
( ) สะพานเหล็กชั้วคราว Bailey bridge
จานวน
( ) ถนน
จานวน
( ) อื่นๆ
ระบุ
7.4 ความต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน ระบุ

8. ความต้องการด้านบุคลากร
( ) ทีมค้นหา
( ) พร้อมสุนัขกู้ภัย
( ) แพทย์พยาบาลฉุกเฉิน
( ) ชุดประสานงาน
( ) หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
( ) ตารวจ/ตซด./ทหาร
( ) อื่นๆ
ผู้ประเมิน
วัน/เดือน/ปี

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
ระบุ

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
กล่อง/วัน
ชุด
ชุด
จานวน
แห่ง
สาย
จานวน

คน
ตัว
คน
คน
หน่วย
คน
จานวน

ตาแหน่ง
เวลา
************************************
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ตัวอย่าง

แบบประเมินความเสียหายและความต้องการระยะที่ 2
(Multi Cluster Initial and Rapid Assessment - MIRA)
1. สถานที่ทาการประเมิน
สถานที่
ซื่อหม่บ้าน/ชุมซน
อาเภอ
พิกัด (GPS) I AT

หม่ที่
ตาบล
จังหวัด
I ONG

2. ทีมประเมินอย่างรวดเร็ว (DANA Team)
ที่ ซือ่ -นามสกล
หน่วยงาน
1
2
3
4
5

ตาแหน่ง

โทรศัพท์

E-mail/ID LINE

3. ข้อมูลภัยพิบัติ
คาชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย ^ในซ่องว่างที่เตรียมไวให้และ/ หรีอเขียน,ข้อความ ตามความเป็นจริง
3.1 ประเภทและลักษณะของภัย
ประเภทของภัย
ลักษณะของภัย
อุทกภัย
( ) น้าท่วมฉับพลัน
( ) น้าท่วมขัง ( ) น้าล้นตลิ่ง
( ) น้าไหลหลาก ( ) น้าทะเลหนุน ( ) น้าป่าไหลหลาก
( ) วาตภัย
( ) อื่นๆ ระบ
ดินโคลนถล่ม

( ) การร่วงหล่น (Falls)
( ) การลื่นไถล (Slides)
( ) การไหล (Flows)

ข้อมูลเพิ่มเติมลักษณะของภัย

1

3.2 ระยะเวลาการเกิดภัยพิบัติ
( ) ณ วันที่ทาการประเมิน ภัยพิบัติได้สิ้นสุดลงแล้ว
ภัยพิบัติ เกิดขึ้นวันที่

เดือน

พ.ศ.

เวลาประมาณ

น.

สิ้นสุดวันที่

เดือน

พ.ศ.

เวลาประมาณ

น.

( ) ณ วันที่ทาการาประเมิน ภัยพิบัติยังไม่สิ้นสุด
ภัยพิบัติ เกิดขึ้นวันที่
เดือน
พ.ศ.
เวลาประมาณ
น.
3.3 สถานที่เกิดภัยพิบัติ
หมู่บ้าน/ชุมซน
หมู่ที่
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
พิกัด (GPS) ละติจูด (LAT)
ลองจิจูด(LONG).
3.4 ระดับการจัดการสาธารณภัย
( ) สาธารณภัยขนาดเล็ก โดยมีผู้อานวยการอาเภอ และ/หรือ ผู้อานวยการท้องถิ่น ควบคุม
และสั่งการ
( ) สาธารณภัยขนาดกลาง โดยมี ผู้อานวยการจังหวัด ควบคุม สั่งการและ บัญชาการ
( ) สาธารณภัยขนาดใหญ่ โดยมีผู้บญ
ั ชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ควบคุม
สั่งการและ บัญชาการ
( ) สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรี
มอบหมาย ควบคุม สั่งการและบัญชาการ
3.5 การเดินทางเข้าพื้นที่ที่ประสบภัย
( ) เดินเท้า
( ) รถจักรยานยนต์
( ) รถยนต์ ( ) 4 ล้อ
( ) ขับเคลื่อนสี่ล้อ
( ) 6 ล้อ ( ) 10 ล้อ
( ) รถแทรกเตอร์ / รถที่ใช้ในการเกษตร ( ) รถไฟ
( ) เรือ
ระบุประเภท
( ) อากาศยาน ระบุประเภท
( ) อื่นๆ ระบุ
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4. ข้อมูลประชากรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
4.1 ประชาชนในพื้นที่
ประชาชน
รวม
ประชาชนในพื้นที่
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
ประชาชนที่ต้องอพยพ
ประชาชนที่เสียชีวิต
ประชาชนที่บาดเจ็บ
ช่วยเหลือตนเองได้
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
ประชาชนที่สูญหาย
4.2 ประชากรแฝง
ประชากรแฝง
ประชากรแฝงในพื้นที่
ประชากรแฝงได้รับผลกระทบ
ประชากรแฝงที่ต้องอพยพ
ประชากรแฝงที่เสียชีวิต
ประชากรแฝงที่บาดเจ็บ
ช่วยเหลือตนเองได้
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
ประชากรแฝงที่สูญหาย

หญิง

จานวนครัวเรือน
(ครัวเรือน)

รวม

จานวน (คน)
ชาย

หญิง

จานวนครัวเรือน
(ครัวเรือน)

รวม

จานวน (คน)
ชาย

หญิง

4.3 ประชากรกลุ่มเสี่ยง/เปราะบาง
ประชากรกลุ่มเสี่ยง/เปราะบาง

จานวน (คน)
ชาย

ผู้สูงอายุ
ผู้เยาว์ที่ไม่มีผู้ดูแล
คนพิการ
ผู้ป่วยเรื้อรัง
ผู้ป่วยติดเตียง
ผู้ป่วยจิตเวช
สตรีตั้งครรภ์
อื่นๆ ระบุ
รวม (คน)
3

4.4 อาชีพหลักของประชาชน (เรียงลาดับ 1 ถึง 3 อาชีพหลัก)
( ) เกษตรกรรม
( ) ปศุสัตว์
( ) ประมง
( ) แรงงานในภาคเกษตรกรรม (รวมทั้งปศุสัตว์ ประมง)
( ) แรงงานนอกภาคเกษตรกรรม (แรงงานในภาคอุตสาหกรรม การค้าและบริการ)
( ) ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
( ) พนักงานบริษัท
( ) เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ
( ) แม่บ้าน
( ) ว่างงาน
( ) อื่นๆ ระบุ
5. พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
5.1 ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ
5.1.1 บ้านเรือนที่เสียหาย
( ) เสียหายบางส่วน สามารถอยู่ได้
จานวน
หลัง
( ) เสียหายบางส่วน ไม่สามารถอยู่ได้
จานวน
หลัง
( ) เสียหายทั้งหมด
จานวน
หลัง
5.1.2 อาคารและสถานที่
อาคารพาณิชย์ ( ) เสียหายบางส่วน สามารถอยู่ได้
จานวน
( ) เสียหายบางส่วน ไม่สามารถอยู่ได้ จานวน
( ) เสียหายทั้งหมด
จานวน
โรงงาน
( ) เสียหายบางส่วน
จานวน
( ) เสียหายทั้งหมด
จานวน
โรงแรม
( ) เสียหายบางส่วน สามารถอยู่ได้
จานวน
( ) เสียหายบางส่วน ไม่สามารถอยู่ได้
จานวน
( ) เสียหายทั้งหมด
จานวน
ตลาด
( ) เสียหายบางส่วน
จานวน
( ) เสียหายทั้งหมด
จานวน
5.1.3 ทรัพย์สินในการประ
กอบอาชีพ
( ) ยานยนต์
จานวน
คัน
( ) เรือประมง
จานวน
ลา
( ) ปศุสัตว์
จานวน
ตัว
( ) สัตว์ปีก
จานวน
ตัว
( ) พื้นที่การเกษตร
( ) พืชไร่
จานวน
ไร่
( ) พืชสวน
จานวน
ไร่

หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
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(
(
(
(

)
)
)
)

นาข้าว
บ่อปลา/กุ้ง/สัตว์น้า
เครื่องมือประกอบอาชีพ
อื่นๆ ระบุ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

5.2 สาธารณประโยชน์ที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ
( ) ถนนจานวน สาย
( ) สะพาน/คอสะพาน
จานวน
( ) ทานบกั้นน้า
จานวน
( ) ฝาย
จานวน
( ) เหมือง
จานวน
( ) ศาสนสถาน
จานวน
( ) สถาบันการศึกษา
จานวน
( ) สถานพยาบาล
จานวน
( ) สถานที่ราชการ ระบุ
จานวน
( ) ศาลาประชาคม /ศาลาอเนกประสงค์ จานวน
( ) บ่อน้า / อ่างเก็บน้า
จานวน
( ) ท่อระบายน้า
จานวน
( ) โบราณสถาน
จานวน
( ) อื่นๆ ระบุ
จานวน

ไร่
บ่อ
อัน

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

6. ความต้องการความช่วยเหลือรายการความจาเป็นที่ไม่ใช่อาหาร (NFIs) ตามมาตรฐาน Sphere NFI
รายการ

จานวน

1. น้าดื่ม (ครัวเรือนละ 20 - 40 ลิตร)
2. อุปกรณ์และวัสดุเพื่อการประกอบอาหารที่เหมาะสม
3. วัสดุเพื่อสุขอนามัยชองผู้หญิง (เซ่น ผ้าอนามัย)
4. เครื่องใช้ประจาวัน (เซ่น สบุ่ ผงซักฟอก แซมพสระผม ยาสีฟ้'น)
5. เครื่องนอน (เซ่น หมอน ผ้าผืน เสื่อ ผ้าห่ม)
6. เสื้อผ้า คนละ 2 ชุด
7. ยาสามัญประจาบ้าน
8. เครื่องผลิตน้าดื่ม
9. การจัดการพื้นที่อพยพสัตว์เลี้ยง
10. การจัดการชองเสียและขยะ
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7. นา้ และสุขาภิบาล
7.1 ประเภทแหล่งน้าที่สามารถเข้าถึงได้ ในช่วงเกิดภัยพิบัติ
( ) ซื้อน้า
( ) ประปาส่วนภูมิภาค ( ) ประปาชุมซน
( ) บ่อน้าบาดาล/น้าใต้ดิน ( ) อื่นๆ ระบุ
7.2 ประเภทห้องสุขาที่ต้องการ ในช่วงเกิดภัยพิบัติ
( ) สุขาสาเร็จรูป
( ) สุขาเคลื่อนที่
( ) สุขาประจาที่/สุขาที่สร้างขึ้นใหม่ในชุมซน
( ) อื่นๆ ระบุ
8. สุขภาพ
8.1 การบริการสาธารณสุฃที่ยังเปิด่ให้บริการได้ ในช่วงเกิดภัยพิบัติ
( ) โรงพยาบาลรัฐ
( ) โรงพยาบาลเอกซน ( ) คลินิก/สถานพยาบาล
( ) รพ.สต.
( ) ร้านขายยา
( ) อื่นๆ ระบุ
8.2 จานวนบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ ในช่วงเกิดภัยพิบัติ
( ) แพทย์
จานวน
คน
( ) ทันตแพทย์
จานวน
คน
( )จิตแพทย์
จานวน
คน
( )เภสัชกร
จานวน
คน
( ) พยาบาล
จานวน
คน
( ) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
จานวน
คน
( ) อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)
จานวน
คน
( ) อื่นๆ ระบ
จานวน
คน
8.3 ปัญหาสุขภาพ ในช่วงเกิดภัยพิบัติ
( ) โรคอุจจาระร่วง
( ) โรคหวัดและทางเดินหายใจ ( ) สุขภาพจิต
( ) การบาดเจ็บจากการเกิดภัยพิบัติ
( ) เจ็บป่วยเรื้อรัง
( ) โรคน้ากัดเท้า
( ) อื่นๆ ระบุ
9. อาหาร
9.1 อาหารหลัก ในช่วงเกิดภัยพิบัติ
( ) ข้าวสาร / อาหารกึ่งสาเร็จรูป
( ) อาหารกระป๋อง
( )ไข่
( ) อาหารปรุงสด
( ) อาหารฮาลาล
( ) อื่นๆ ระบุ
9.2 แหล่งอาหาร ในช่วงเกิดภัยพิบัติ
( ) ตลาดท้องถิ่น
( ) ร้านขายอาหาร
( ) เพาะปลูก / เลี้ยงสัตว์
( ) ครัวกลาง
( ) ได้รับแจกอาหาร
( ) หาอาหารเอง เซ่น จับปลา
( ) อื่นๆ ระบุ
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10. ศูนย์พักพิง (Shelter)
10.1ลักษณะการอพยพ
( ) ประซาซนที่ไม่ยอมอพยพ
จานวน
คน
( ) ประซาซนอพยพไปที่ศูนย์พักพิง
จานวน
คน
( ) ประซาซนอพยพไปอยู่ที่อื่นที่ไม่ใช่ศูนย์พักพิง จานวน
คน
10.2 เหตุผลในการอพยพ
( ) ไม่ปลอดภัยหลังเกิดภัยพิบัติ
( ) บ้านเสียหายไม่สามารถอยู่อาศัยได้
( ) การคมนาคมถูกตัดขาดไม่สามารถเข้าขุมซนได้
( ) ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ได้รับความเสียหายไม่สามารถใข้ได้
( ) เกิดโรคระบาด
( ) อื่นๆ ระบุ
10.3 จานวนศูนย์พักพิง
จานวน
แห่ง
11. การศึกษา
11.2 สถาบันการศึกษาที่ได้รับผลกระทบ
จานวนสถาบันการศึกษาที่ได้รับผลกระทบ
จานวน
แห่ง
จานวนสถาบันการศึกษาที่ได้รับผลกระทบ แต่เปิดการเรียนการสอนได้
จานวน
แห่ง
จานวนสถาบันการศึกษาที่ได้รับผลกระทบ แต่เปิดการเรียนการสอนไม่ได้
จานวน
แห่ง
11.2 ผลกระทบต่อสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง
( ) ไม่มีผู้สอน
( ) ถูกใช้เพื่อเป็นศูนย์พักพิง
( ) นักเรียนไม่ปลอดภัยที่จะเข้าไปเรียน
( ) วัสดุและอุปกรณ์ขารุด/ได้รับความเสียหาย
( ) ผู้ปกครองยังต้องการให้เด็กอยู่กับครอบครัว ( ) ระบบการคมนาคมขนส่งถูกตัดขาด
( ) อื่นๆ ระบุ
12. การคุ้มครอง
12.1จานวนเด็กในพื้นที่ประสบภัย (อายุต่ากว่า 18ปี)
จานวนเด็กในพื้นที่
จานวน
คน
หญิง
คน ชาย
คน
คน
หญิง
คน ชาย
คน
ทั้งหมด เด็กที่พ่อแม่/ผ้ปกครอง จานวน
เสียชีวิต เด็กพลัดหลง
จานวน
คน
หญิง
คน ชาย
คน
อื่นๆ โปรดระบุ
12.2 ภัยคุกคามที่มีโอกาสเกิดขึ้นต่อเด็ก (อายุต่ากว่า 18 ปี) ในช่วงเกิดภัยพิบัติ
( ) การค้ามนุษย์
( ) แรงงานเด็ก
( ) ความรุนแรงกับเด็ก
( ) ยาเสพติด
( ) โรคติดต่อ
( ) การคุกคามทางเพศ
( ) เด็กสูญหาย
( ) อื่นๆ ระบุ
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13. ข้อมูลข่าวสาร
13.1 แหล่งข้อมลข่าวสาร
แหล่งข้อมูลข่าวสาร
โทรทัศน์
โทรศัพท์มือถือ
วิทยุ
อินเตอร์เน็ต
เสียงตามสาย
หนังสือพิมพ์
สื่อสิ่งพิมพ์จากหน่วยงานรัฐ
อื่นๆ ระบุ

ก่อนเกิดภัย

ระหว่างเกิดภัย / หลังเกิดภัย

13.3 อุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารในช่วงเกิดภัยพิบัติ
( ) ไม่มีไฟฟ้า
( ) ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ / อินเตอร์เน็ต
( ) เส้นทางคมนาคมตัดขาด
( ) อื่นๆ ระบุ
14. ภาพรวมของความต้องการความช่วยเหลือ
14.1 การจัดลาดับความต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน
รายการ
ระดับความต้องการ (เร่งด่วน)
มาก
ปานกลาง
น้อย
ที่พักพิง
อาหาร ข้าวสาร อาหารแห้ง
น้าดื่ม/น้าใช้
อุปกรณ์ยังชีพ/ถุงยังชีพ
เวชภัณฑ์และยารักษาโรค
สุขอนามัย การกาจัดสิ่งปฏิกลและขยะมลฝอย
การให้บริการด้านการศึกษา
สัตว์เลี้ยง (อาหารและการขนย้าย)
รายการที่ไม่ใช่อาหาร *รายละเอียดตามข้อ 6
ระบบไฟฟ้า
ระบบประปา
ระบบสื่อสาร
การคมนาคมขนส่ง
การรักษาความปลอดภัยของขุมซน
อื่นๆ โปรดระบุ...
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14.1 การช่วยเหลือจากหน่วยงาน ในช่วงเกิดภัยพิบัติ
14.1.1 ด้านโครงสร้างถนน ระบุชื่อหน่วยงาน
14.1.2 ด้านไฟฟ้า ระบุชื่อหน่วยงาน
14.1.3 ด้านประปา ระบุชื่อหน่วยงาน
14.1.4 ด้านการสื่อสาร ระบุชื่อหน่วยงาน
14.1.5 ด้านอาหาร ถุงยังชีพ ระบุชื่อหน่วยงาน
14.1.6 ด้านสิ่งของเครื่องใช้ที่ไม่ใช่อาหาร ระบุชื่อหน่วยงาน
14.1.7 ด้านสุขภาพ ระบุซื่อชื่อหน่วยงาน
14.1.8 ด้านที่พักพิง/ที่อพยพชั่วคราว ระบุชื่อหน่วยงาน
14.1.9 ด้านสุขาภิบาล ระบุชื่อหน่วยงาน
14.1.10 ด้านการศึกษา ระบุชื่อหน่วยงาน
14.1.11 ด้านการคุ้มครอง ระบุชื่อหน่วยงาน
14.1.12 อื่นๆ ระบุชื่อหน่วยงาน
ผู้ประเมิน
วัน/เดือน/ปี

ตาแหน่ง
เวลา
*******************************
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รายละเอียดศูนย์พักพิง
(1) ข้อมูลศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย
ชื่อศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย___________________________
หมู่บ้าน ____________________________ ตาบล
.
อาเภอ ____________________________ จังหวัด
พิกัด (GPS) LAT ___________________________ LONG _____________________
ผู้ประสานที่พักพิง __________________________ เบอร์ติดต่อ __________________
หัวหน้าศูนย์พักพิง ________________________ เบอร์ติดต่อ ___________________
(2) ประเภท
( )ศาสนสถาน
( )สถาบันการศึกษา
( ) ชุมชน
( ) สนามกีฬา
( ) พื้นที่ทหาร
( ) สถานสงเคราะห์
( ) อื่นๆ ระบุ _______________________
(3) ขนาดพื้นที่ใช้สอย _____________ ตารางเมตร
(4) ศักยภาพที่รับผู้ประสบภัยได้ _____________ คน จานวนที่อยู่จริง จานวน
คน
(5) ระบบการบริหารจัดการภายในศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย
รายการ
มี (ปริมาณ / ขนาด)
1. สถานทีน่ อน
- เครื่องนอน/ฟูก
- มุ้ง
- เสื่อ
- ผ้าห่ม
- เต้นท์
2. ห้องสุขา
- หญิง
- ชาย
3. ห้องอาบน้า
- หญิง
- ชาย
4. โรงครัว
- อุปกรณ์ทาครัว
- จาน/ช้อน/ถ้วย
5. ฉากกั้น

ไม่มี

6. พื้นที่ส่วนกลาง
7. จุดพยาบาล
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มี (ปริมาณ / ขนาด)

รายการ

ไม่มี

8. จุดลงทะเบียนผู้ประสบภัย
9. จุดรับบริจาคและคลังเก็บ
10. จุดดูแลกลุ่มเปราะบาง เซ่น เด็กเล็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์
11. ที่จอดรถ
12. พื้นที่กิจกรรมทางศาสนา ระบุ
13. พื้นที่บริการคนพิการ (รีลแชร์) หรือผู้ที่ต้องการบริการพิเศษ
14. พื้นที่จัดการขยะ
15. มุมลันทนาการ/มุมให้คาปรึกษา
16. พื้นที่ซักล้าง
17. พื้นที่สาหรับสัตว์เลี้ยง
18. การรักษาความปลอดภัยในศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย
19. อื่นๆ ระบุ
หมายเหตุ : มาตรฐานศูนย์ฟักพิง (องค์การสหประซาซาติ)
รายการ
สุขา
ระยะทางจากสุขาถึงที่พัก
เจ้าหน้าที่หลักดูแล
อาสาสมัครช่วยเหลือ
น้าส่วนตัว
น้าสาหรับครัวในศูนย์ฯ
น้าสาหรับหน่วยแพทย์/พยาบาล
อาหาร
พื้นที่
ขนาดพื้นที่ศูนย์ฯ

จานวน/ประชากร
1 : 20
5-51 เมตร
1:100
4:100
15-20 ลิตร/คน/จัน
20-30 ลิตร/คน/วัน
40-60 ลิตร/คน/วัน
2100 Kca 1/คน/วัน
3.5 ตารางเมตร/คน
30 ตารางเมตร/คน
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